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A testlileti iil6s napirendi pontja:

1.

L2-20 LZ-0008 sz.,,Modern oktatdsi
iskol6ban elnevez6sfi projekt kiviteli terv k6szit6s6re ird
eredm6nyrSl
Ea,: StefSn L5szl6 polgdrmester
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megteremt6se a saj6kazai Slta16nos
kozbeszerz6si eljSrSsban dont6s az

IndrW5nyok, javaslatok

Saj5kaza, 20 13.okt6ber.07.
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Meqhiv6t kapjdk:
k6pvisel5-testrilet tagjai minden napirendi ponthoz

Toth Abel jegyz6
Bundzik Attila bizottsSgi kriltag
Pdsztor J6zsef bizottsSgi kriltag
Gacsal Liiszl6 Igazgatdsi 6s Kisebbs6gi Bizottsiig kiJltagja

Borsod - Abafj - Zempl6n Megyei KormdnyhivatalTot, Ell 6s Feltigyeleti FcSoszt5ly
Juh5sz LSszl5ne Nappali SzociSlis Kozpont vezetdje
TamSs GyulSn6 6vodavezetS
Ldzi IstvSn J5nos RNO elnok
lakossSg hirdetm6ny ritj5n
pdrtok k6pvisel6i

JELENLETI i v
A kdpvisel6-testiilet 20\3. okt6ber 07. nap16n

I,

Stefan Lfszlo

polg6rmester

2.

Dr. Czenke Antal

alpolg6rmester

a
J.

Hegedrisn6 Petkovics Katalin

telepiil6si k

4.

Izs6 P6l

telepiil6si k6

5.

Kis K6roly

telepiildsi k6

6.

ifi.

telepi.il6si

I

S6rossy Srindor

Solt6sz Lajosn6

teleptil6si k6pv

8.

Bundzik Attila

bizotts6gi kiiltag

9.

Gacsal L6szI6

bizotts6gi ktiltag

10.

Piisztor J6zsef

brzottsdgi kriltag

Meshivottak:
I,

T6th Abel jegyzo

J.

B-A-Z Megyei KormSnyhivatal T<jrv.

A
.t.

L6zi Istv 6n J6nos CKO elnok
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JEGYZOKONYV
K6sziilt: Saj6kazaKozs6gi Onkormanyzat k6pvisel6-testiilet6nek 2013. okt6ber 07. napjSn
megtartott rendkivtili iil6s

helve:

Az iil6s
Jelen

vannak:

6161

Radv6nszky B61a Kulturhdz 6s Konyvt6r
StefSn L6sz1o
Izs6 P61

Kis K6roly
ifi.S6rossy S6ndor
Solt6sz Lajosn6

polgSrmester
telepiil6s k6pvisel6
telepiil6si k6pvisel6
telepril6si k6pvisel6
telepril6s k6pvisel6

Tantcskozfsi ioqqal r6szt vett az iil6sen:
T6th Abel jegyzo

Steffn L{szl6 polsfrmester tisztelettel koszonti az iil6sen megjelenteket, meg6llapitja,hogy
k6pvisel6-testtilet hathrozatk6pes, mivel a torv6nyesen megv6lasztott 7 ft5 k6pvisel6b6l 5 f6
jelen van. Javaslatot tesz Kis K6roly 6s lzs6 P61 telepiil6si k6pvisel6k jegyz6konyv
hitelesit6nek tort6n6 kije1of6s6re, megk6rdezi 6ket, v|llaljhk-e a jegyzlkonyv hitelesit6i
a

megbizSst?

Kis Kfrolv 6s lzs6 Pdl telepiil6si k6pvisel6k kijelentik, megbiz6suk eset6n

v6lIal16k a

feladatot.

Stefdn Liszl6 polstrmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr61, hogy egyet6rtenek-e
Ki s K6ro y tel epiil 6 s i k6pvi s el 6 j e gyz6konyv hitel e s it 6 me gbizhstv al?
1

Kis Kdrolv teleptil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz rdszt

a szavazhsban.

A k6pvisel6-testiilet 4 igen, 1 f6 nem szavazott szavazaltal Kis K6ro1y telepiil6si k6pvisel6t
jegyz6konyv hitelesit6nek kr1 eloli.
Steffn L5szl6 polsfrmestqr megk6ri

a k6pvisel6ket, szavazzanak arr61,
tel epiil6si k6pvis elci j egyzcikonyv hitel esit 6 megbizdshv al?

Izs6

P 61

Izs6

Pil telepiil6si k6pvisel6

hogy egyet6rtenek-e

6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem veszr6szt a szavazhsbarr.

A k6pvisel6-testiilet 4 igen,l fci nem szavazott szavazaltal Izs6 P6l telepiil6si k6pvisel6t
j egyzlkonyv hitel esit6nek kij eloli.
Steffn Liszl6 poletrmester ismerteti a napirendi pontokat, megk6rdezi, varr-e valakinek
tovdbbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? MegfIIapitla, tov6bbi
javaslat, kieg6szit6s az ij,les napirendi pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot

tesz a napirendi pontok elfogad6sara. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak az ismertetett
napirend elfogad6s6r6l. Meg6llapit1a, a szavazSskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilgt 5 igen szavazaltal az alfhbi napirendet hagyjai6v5:

A testiileti

til6s tfrgvaland6 napirendi pontiai. amelvek megegveznek a t6nvleqesen
mestirsvalt napirendi pontokkal:

1.

EMOP-4.3.llA-I2-2012-0008 sz. ,,Modem oktat6si komyezet megteremt6se a saj6kazai
iskol6ban elnevez6sri projekt kiviteli terv k6szit6s6re ir6nyul6 kozbeszerzdsi

61ta16nos

elj6r6sban dont6s az eredm6nyr6l

Ea.: Stefin L6szl6 polg{rmester
Inditv6nyok, j avaslatok

l.napirendi pont megtrirwakisa
Stefdn Ldszl6 polg{rmester elmondja, a ,,Modern oktat5si kcirnyezet megteremt6se a
sajokazai 6ltal6nos iskol6ban" elnevez6sii pLlyfuat kivitelei terv elk6szit6s6re kozbeszerzlsi
elj6r5st kellet lefolytatni, amelyet a Juharos Ugyv6di Iroda, mint kozbeszerz1 folytatott le.
H6rom qarlat kozril a ketten tettek 6rv6nyes ajSnlatot, az AT Projektiroda Kft 6s a
Metakomplex Bt. A Bir516 Bizotts6g a legkedvezfbb, legalacsonyabb Srajfinlatot ad6 AT
Projektirodht nevezi meg nyertes pilyhzonak. Arajinlata 10. 400. 000 Ft+AFA, 6 egyetdrt a
Bizottshg v6lem6ny6vel. Megk6rdezi, van-e valakinek tov5bbi k6rd6se, javaslata,
kieg6szit6se az elhangzotL javaslattal kapcsolatosan? Meg5llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6keI, szavazzanak a hatdrozati javaslat
elfogad6sar6l. Meg611apitja, a szavazhskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A

k6 pvis el6 -t es tii

let 5 i g en szav azattal az alilbbi hathr o zalot

ho zta:

ta

a
az EMOP-4.3.1/A-12-2012-0008 azonosft6szrimrf *Modern Oktatdsi kiirnvezet
meeteremt6se a sai6kazai 6ltal6nos iskoldban" cimii proiekt kivitelei terv k6szft6s6re
irrinvulf kiizbeszerz6si eli drdsban dtint6s az eredm6nvr6l

Tfrw:

Dont6s kiviteli terv k6szit6s6re ir6nyul6 kozbeszerzlsi eljar6s eredm6ny6r6l az
3 . 1 I A- I 2 -201 2 - 000 8 azono sit6 p 6ly tuattal kap cs olato san

EMOP -4.

Sq6kaza Kozs6g dnkorm6nyzatSnak K6pvisel6-testiilete az EMOP-4.3.1/A12-2012-0008 k6dsz6mir (Oktat6si int6zm6nyek fejleszt6se) ptlyazati kiir6son
t6mogathst nyert.

A projekt

cime: Modern oktatSsi kornyezet megteremt6se

a

saj6kazat 6ltalanos

iskol6ban

projekt megval6sitflsiltoz sziiks6ges kiviteli terv k6szit6s
szolgilltatils beszerz6s6re a Kbt. 122. * (7)bekezdls6nek a) pontja szerinti
hirdetm6ny kozz5tetele n6lkii1i t6rgyalSsos kizbeszerz6si elj 6r6st folytatott le.

Az rinkormdnyzat

a

Az

eljhrds eredm6nyes.

Az

eljhrftsban k6t ajfinlattevS tett 6rv6nyes aj6nlatot

(AT

Projektiroda Kft. 6s Metakomplex Bt.)

A K6pvise16-testi.ilet nyertes ajilnlattevSk6nt

az

AT Projektiroda Kft-t nevezi meg.

Az OnkormfnyzaL nyertest kovet6 ajfinlattev6t nem kiv6n megnevezni, tekintettel
arta, hogy a nem nyertes ajinlattev6 ajanlati fua meghaladja a rendelkez6sre 6116
fedezetet. Az Onkorm{nyzat elfogadja a kozbeszerzesi tanhcsad6 5ltal megktildott
<isszegz6s terv ezetet.

A K6pvisel6-testtilet felhatalmazza apolgdrtnestert a nyertes ajhnlattevlvel tort6n6
szerz6d1skot6sre, 6s felhivja a figyelmet, hogy a szerz6d6s teljesit6si hathrideje a
szerz6deskot6st6l szdmitott 30 napn5l nem lehet tobb.
Felel6s : Stefan LSszlo polg6rmester

Hatdrid6: azonnal
Inditvdnvok. iavaslatok megtirsvalfsa

Stefin Liszl6 polsirmester elmondja, a Magyar Kozlonyben megjelent a szociillis c6lir
tbzifavhshrl5ssal kapcsolatos Korm6nyrendelet. Amennyiben a k6pvisel6 teshilet rigy ddnt,
hogy r6szt kiv6n venni ebben a programban, nyilatkozni kell arr6l is, hogy a sziiks6ges
onr6szt villalja. Az 6 javaslata az, hogy az elmflt 6vekhez hasonl6an az iden is vegyenek
rdszt a programban, 6s biztositshk az ehhez sziiks6ges onr6szt. Megk6rdezi, van-e valakinek
tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6se az elhangzott javaslattal kapcsolatosan? Megilllapitja,
tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak a
hatSrozatijavaslat elfogad6s6r6l. Meg611apitja, a szavazdskor 5 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis

el6 -tes

tiil et 5 i gen

szav azattal az alilbbi hathr o zatot

hozta;

Sai6kaza Kiizs6e Onkormdnvzat K6pvisel6 - testtiletdnek 107/ 2013. (X.07.) h a
zata a szo cif,lis c6lit ttizifa t6mo eat6s'dnr 6sz hozzfi 6r ul6sr Sl
T ri rey

:

Szo

ci 61i

t6r

o

s c6l.: tizifa t6mo g at6sh o z onr 6sz bizto siths ir oI

- testiilete jelen hatdrozatdban t6mogat6si ig6nyt
rendeletben foglalt szoci6lis c6l6 nszifa t6mogat6s

Saj6kaza Kozs6g dnkorm6nyzatK6pvisel6

nyijt be az 5712013. (X. 4.) szfmri BM
ig6nybev6tel6re.

Az iglnyelt mennyis6get

a K6pvisel6 - testiilet 488 m3

ben Sllapilrja meg, a sziiks6ges saj6t
forr6st, amelynek.6sszege 619. 760,- FL (azaz hatszilztizenkilencezer - hetszlzhatvan forint)
S q6kaza Kozs6g Onkorm6nyzata sajht kolts6gvet6s6b6l biztositj a.
Egyben felhatalmazza a polghrmestert 6s a jegyz6t, hogy az igdnyl6shez sz[iks6ges int6zked6sdket

-

tegye meg.

Hatdridd: azonnal
Felel6s : Stefan LhszlS polg6rmester

T6th Abel jegyz5

Steffn L6szl6 polsirmester

meg!<6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata,
kiegeszilese az elhangzottakkal kapcsolatosan? MegSllapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
kieg6szit6s nemhangzott el a rendkiviili testtileti :d,llsbezdqa.

Kmf.
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I
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Kis Kdroly
j egyzfikdnyv hiteles{td

Saj6kaza Kiizs6g Onkormdnyzata
3720 Saj 6kaza, P etSfi u. 2.
Iktat6sz6m'.
e: T6th Abel

Referens: Stef6nL6szl6polg6rmester

Iegyz6

BLOTERJESZTES
a K6pvisel6-testtilet 2013. okt6ber 7-i

ii

megteremt6se a saj6kazar tltali
terv kdszitdsre ir6nyul6 kozbeszerzdsi elilLr6s6ban dont6s

Tfrgy: Modern oktat6si kornyezet
li

Tisztelt K6pvisel6-testiilet

esere

cimu projekt kiviteeredm6nyrol

s iskol6ban

!

Onkorm6nyzatunl< EMOP fon6sb6l t6mogat6st nyert az Altal6nos
A T6mogathsi Szerzodds 2013.06.1 8-6n l6pett hat|lyba. Az elnyert
A projekt megindit6s6hoz sziiks6ges projektmenedzsment
A kivitelez6s elofelt6tele a jogszab6lyoknak es a p6ly6zati el6ir6so
ment6ci6 es \razatlan k6lts6svet6s elk6szit6se. A szols6ltat6s be
el6r6.

ola fej leszt6s6re vonatkoz6an.
t6si osszeg 489 milli6 Ft.
2013 .07 .01-6n hat6lvb a leoett.
k mesfelel6 kiviteli tervdokukd zb eszer z6si 6rt6khat6rt

kcizbeszeruesi elllrfrs tipusa: A Kbt. 122. S (7) bekezd6s6nek a)
ko zzetetele nd lkiil i tdr gy al 6s o s ko zb e szerud s i e lj 6r6s.
Az el1 61 6sban meghivo tt 3 szolgiitato :

ntja szerinti elj6r6s hirdetm6ny

A

1.

AT Projektiroda Kft.

sz6khely: 3700 Kazoncbarcika, Pincesor u.22.
2. Nletakomplex Bt.
3733 Rudabdnya, Gvad6nyi u. 38.
3. M6rniik Uni6 Kft.
37 64 B d dUardk6, Szabadsdg it 46.

Iefolytatta. Az eli6rhs-

mint szerzodiittkozbeszerzdsi
aj6nlatot:
tett
6rv6nyes
ban kdt meghivott ajftnlattevo
1. AT Projektiroda Kft.
2. Metakomplex Bt.

Az eljtrlst

a Juharos Ugyv6di Iroda

Az ellaras 6rvdnyes 6s eredm6nyes.
A Bfr6lo Bizotts6g altal a legalacsonyabb osszegii ellenszolgaltatils bir|lati szempont szerint fel6llitott sorrend alapjdn az Onkormilnyzat nyedes ajdnlattevoklnt az T Projektiroda Kft-t (3700 Ka.000 Ft + 6fa.
zincbarcika" Pincesor 22.) nevezi meg. Az ajftnlatte>vo qhnlata I0.
i, tekintettel arra, hogy a nem
megne
koveto
ajtnlattevot
nem
kiv6n
nyefiest
Az Onkormdnyzat
nyertes ajtnlattevo ajdnlati 6ra meghaladla a rendelkezdsre 6116
Az Onkormfinyzat elfogadja a kozbeszerzesitandc:;ad6 6ltal megktil
Kd r e m a Kdpv is e l6-t es t iilete t, h o gy az e lfterj e s ztds s e I k ap cs o lato s

Saj6kaza, 2013. okt6ber 4.
Tisztelettel:

tt

o ssze gzes

tdsdt

houa

tervezetet.
meg.

sAJoKAZ.q. r<ozsnc

oxxonmANvz.rrn rnpvrs

TESTULETENEK

...../2013 (x.7.)

6Nro nivrANyzl.:rr nnrAno zn
Kiviteli terv k6szit6s6re vonatkozS
nVf Op-A.S

i elj6rfs
.l I A-12-2012-0008 azonosit6 szf m projekthez
DONTES AZ EREDMENYROL

Saj6kaza Kdzsdg 0nkorm6n y zattnak Kdpvi

sel o -testtilete az

0008 kodszttmu (Oktat6si rntdzmlnyek feileszt6se)

MOP-4.3.1 lA-12-20r2-

i

p61y

kiir6son t6mosatdst

nyert.

A projekt cime: Modern oktat6si kornyezet megteremt6se

a

6kazar 6ltal6nos iskol6-

ban
a projekt megval6sitfsfthoz sziiks6ges kivi
tat6s beszerzesere a Kbt. 122. $ (7)bekezdes6nek a) pontja
tdtele n6lkiili t6rgyal6sos kozbeszerzdsi elj6rlist folytatott le.

Az onkormfinyzat

li terv k6szit6s szolg6lrinti hirdetmdny l<ozze -

Az eljaras eredmdnyes.
Az eljitrasban k6t ajdnlattevl tett 6rv6nyes ajdnlatot (A
Metakomplex Bt.)
A Kdpvisel6-testtilet nyerles ajSnlattevokerrt. az AT Projekti
Az Onkormtnyzatnyertest ktjveto alfnlattevat nem kiv6n
hogy a nem nyertes aj6nlattevo ajhnlxi 6ra rneghaladja are
Az Onkormdnyzat elfugadja a kozbeszerzdsi tandcsad6 dltal

Projektiroda
a

Kft.

ds

Kft-t nevezi mes.
i, tekintettel ana,

ez6sre 6llo fedezetet.
glnlldott osszegzds ter-

vezetet.

A K6pvisel6-testiilet felhatalmazza a polgdrmesterl a nye
szerzod6skot6sre, 6s felhivja a figyelmet, hogy a
szerzod6skot6st6l szitmitott 30 napn6l nem lehet tobb.

Felel6s: polg6rmester

Hatfrid6:

azonnal, illetve 6rtelem szerint

|nlattev ovel torlen6
teljesitdsi hat6rideje a
aj

Tisztelt Polgfrmester Asszony!
Tisztelt Polgirmester Ur!

Magyarorszfg Kormfnya 1611120l'-\. szftmu

2000 milli6 forint

tdval

ftcsoportositfsrit rendelte el a helyi iinkormdnyzatok

6lis c6lf tiizifavf s6rl6shoz

nyfjthat6 koltsdgvet6si t6mogat6s forr6s6nak biztosit6sa c6 i6b61.

A helyi onkorm6nyzatol< szoci6lis c6lir

kapcsol6d6 kieg6szito

tuzifavdsSr

tftmogatilsin6l sz6l6 beltigyminiszteri rendelet (a tovdbbi kban: Rendelet) 2013. okt6ber
04. napjfinjelent meg a Magyar Kdzlonyben. A Rendelet

lm6ben a 2013. janu6r 1-jei

lakoss6gszfim alapjan az 5000 fo lakossdLgszdm alattr tele,

l6si onkorm (ny zatok szoci6lis

c

elu tizifav 6sdrl6sho z kap

cso I6

d6 t6mo g at6sra

ig

6nyt nyirj hatnak be.

Felhivom szives figyelm6t, hogy a Rendelet 6rtelm6ben

a thmogatrishoz sziiks6ges adatlapot legk6s6bb a re

telepiil6si iinkormf ny zatnak

hatilybal6p6s6t ktivetd

10.

napon, ha ez munkasziineti nap, akkor legk6s6bb az azt

veto napon kell riigzftenie

lezirrnin az ebr42 tinkorm6nyzati informrici6s rendsze

n, tovr{bb6 a dokumentficift

papir alapon egy eredeti 6s egy hitelesitett

m

ati

pdldfnyban

^

6s

Magyar

Allamkincst6r teriiletileg illet6kes igazgat6srigfhoz kell benyrljtan ia. A ktzftrolag papir
alapon benyrijtott adatlap 6rv6nytelen. Papir alapi

kument6ci6 post6ra adilsdnak

hat6rideje legk6sobb az elektronikus rogzitds hat6ridej6t k<ivet6 munkanap.

A hatfrid6

elmulasztf sa j ogveszt6.

A hivatkozott Rendeletet

ielen levelemhez mell6kel

szives felhaszndl6sra

megkiilddm Onnek.

Munk6j6hoztovitbbi sok sikert

6s

j6 eg6szs6get kiv6nok.

Miskolc, 2013. oktober 4.

Tisztelettel:

Gfbor

MAGyAR

68312

V.

K0zLdNY

2013.6vi 164.szam

A Korm6ny tagjainak rendeletei

A bef tigyminiszter 5712O13. (X. 4.) BM rendelete
a helyi iin kormd nyzatok szociiilis c6ki t(zifaviisii rliishoz ka pcsol6d6

tdmogatdsii16l

A Magyarorszdg 201 3. 6vi kozponti kolts6gvet6sdr6l sz6l6 201 2. dvi CCIV. torvdny 77.

felhatalmazds alapjiin, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnoks6get ve
212/2010, (Vll. 1.) Korm, rendelet 37. 5 p) pontjdban meghat;irozott feladatkorom

pontja) alpontjdban kapott
6llamtitk;ir feladat- 6s hat6skor6r6l sz6ld

(2) bekezd6sj)

elj6rva

-

az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnciks6get vezet6 iillamtitkdr feladat- 6s hatdskor6r6l sz6l6 212/2010 (Vll. 1.) Korm. rendelet 73. 5 b) pontjdban
meghatdrozott feladatkoreben eljdro nemzetgazdasdgi miniszter egyet6rt6s6vel -,
9.5 tekintet6ben a nemzeti koznevelesr6l sz6l6 2011.6vi CXC.

y 9a.5 (3) bekezd6s a) pontjdban kapott

tov;ibb6 a

dllamtitkdr feladat- 6s hatdskordr6l sz6l6
eljdrva - az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnoksdget vezet6 dllamtitkdr feladat- ds hatiiskordrcjl szol6 212/2010, (Vll. 1.) Korm. rendelet 41. S i) pontjiiban

felhatalmazds alapjiin, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnoks6get
212/2UA. (Vll. 1.) Korm. rendelet 37. I n) pontjiiban meghatiirozott felada

meghatdrozott feladatko16ben eljii16 emberi erciforrdsok minisztere egyetdrtdsdvel

1.S

(1)

-

rendelem el:

a kovetkezciket

A 201 3. januiir 1 -jei lakossfgszdm alapjiin az 5000 fct lakossdgszdm
t(zifaviisdrl6shoz kapcsol6dd tdmogatiisra g6nyt nyfjthatnak be.

tti telepUl6si 6nkormdnyzatok szoci6lis c6hl

i

(2) A

tdmogatds m6rtdke

a)

a tdrsadalmi-gazdasdgi 6s infrastrukturSlis szempontb6l elmar

ott, illetve az

orszdtgos dtlagot jelent6sen

sz6lo 240/2A06. (Xl, 30.) Korm. rendelet
munkandlkrilisdggel s0jtott telepril6si

meghalad6 munkan6lkulis6ggel s0jtott telepLil6sek jegy
Melldklete alapjSn az orszdgos dtlagot jelent6sen meg
onkormdnyzat vonatkozdsii ban, kemdny lom bos fafajta

13 000 Ft/erdei m3+5fa, l6gy lombos fafajta

eset6ben 7300 Ft/erdei m3+dfa,

ol
(3)

A

az a) pontba nem tartozd telepril6si onkorm;inyzat vona
l2 000 Ftlerdei m3+6fa, ldgy lombos fafajta eset6ben 6800
(2) bekezd6s a) pontjdba tartoz6 telepuldsi onkormdnyzat

feltdtele a tdmoqatdson felul kem6nv lombos fafaita esetdben 1000
700 Ft/erdei m3+dfa mdrtdk(, a (2) bekezdds b) pontjdba tartoz6

sdban, kem€ny lombos fafajta esetdben
m3+dfa.

sdban a tSmogatSs felhaszniildsdnak
F

lombos fafajta esetdben 2000 Ftlerdei m3+dfa, ldgy lombos fafajta

erdei m3+dfa, ldgy lombos fafajta eset6ben
6si onkormdnyzat vonatkozdsiiban kemdny

ben 1200 Ft/erdei mj+dfa mdrtek(i bnrdsz

vdllaldsa.
(4)

Cson

dd valamint Hajdil-Bihar megydben l6v6

teleptildsi onkorm6nyzat jogosult. Ha a telepiil6si onkormiinyzat ldgy

bos tilzifa tdmogatdsra nydjt be igdnyt,

Liigy lombos trizifa ig6nyl6sdre kizii16lag Bi5cs-Kiskun, B6kds,
akkor kem6ny lombos t(zifa igdnyl6sere nincsen lehet6sdge.

(5)

A 201

3.

janudr-mSrcius hdnapokban lakdsfenntartdsi tiimogatdsban

t(zifa mennyisdget ig6nyelhet a teleptil6si
onkormdnyzat - ldgy lombos t(zifa igdnyldse eset6n
(6)

ulok szdmdnak dtlaga alapjdn legfeljebb
A (4) bekezdds hat6lya ald tartoz6 telepuil6si

2 m3/elliitott

- a 2013.

udr-m6rcius h6napokban lakiisfenntartiisi

tdmogat;5sban rdszesrilcik sziim6nak dtlaga alapjdn legfeljebb 3 m3/ell

t tiizifa mennyis6get igdnyelhet.

A telepUl6si 6nkormdnyzat az 1. melldklet szerinti adatlapot
10. napon, ha ez munkaszrineti nap, akkor legkds6bb az azt

s6bb e rendelet hatdlybaldp6sdt kovet6
napon rogziti ds ziirja le az ebr42

onkormdnvzati informdci6s rendszerben. tovdbbd a dokumentdcidt

mdsolati pdld6nyban a Magyar Allamkincst6r (a toviibbiakban: kin
(a tovdbbiakban: lgazgat6sdg) ny(jtja be. A kizii16lag papfr alapon
dokumentdci6 postiira addsdnak hatdrideje legkdscibb az elektroni
A hatdrido el mulasztdsa jogvesztci.

alapon egy eredeti 6s egy hitelesitett
terUletileg illet6kes igazgat6siig;ihoz

jtott adatlap 6rv6nytelen. Papir alapf
rogzit6s hatdridejdt kdvet6 munkanap,
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t6mogatiisi ig6nynek tartalmaznia kell

a) az 1. mell6klet szerinti adatlaoot,
b) a telepiil6si 6nkormiinyzatnak *

az illlamhiiztart6s16l

sz6l6 368/2011.

sz6l6 torvdny vdgrehajtAsii16l

(Xll. 31.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Avr.) 72. S (3)
biztositdsd ra vonatkoz6 gazoldsdt.

a)

pont ab) alpontja szerinti - a sajdt forrds

i

(2)

Az 6llamhdztartdsr6l szdl6 201 1. 6vi CXCV. torvdny (a tovdbbiakban:
110. 5-a szerint fekilvizsg;ilt tiimogatdsi ig6nyek eredeti p6lddnydt az

59. 5 (1) bekezddse, valamint az Avr.
t6s6g a beny(jtiist kovet6 10 napon

beltil postai (ton tovdbbitja a helyi onkormiinyzatokdrt felelds mini
(a tovdbbiakban: miniszter) r6sz6re
A miniszter a benyiljtott tdmogatdsi ig6nyekr5l a rendelkezdsre dll6 eld
erejdig ddnt.
(4) A miniszter az igdnyeltnel alacsonyabb osszegd tdmogat6s
jogosult. Az ig6nyekb6l elscidlegesen
(3)

a 20 m3 alatti

mennyisdgek teljesit6sdt kell biztositani, az

mennyisdgek esetdben csokkentett.
ar{nyAt differenciSlt mdrtdkben

e

a

lakdsfenntart.isi tiimogat;isban r6szesril6k osszlakossiigsziimhoz vi
figyelembe v6ve kell a rendelkezdsre d116 elclirdnyzatot felosztani.

3.S

(1)

A t6mogatdsban r6szesitett teleprildsi onkormdnyzatok rendeletben

a szociSlis rdszorultsdg szabiilyait,

benydjtanak.

(2)

az igdnylds r6szletes feltdteleit, amelyet az elszdmol6ssal egyidejUleg a
Az (1) bekezdds szerinti rendeletben

a)

a szocidlis rdszorultsiig szempontjait akk6nt kell megha

hogy a szocidlis igazgatds16l 6s szocidlis

elldtdsok16l szol6 torv6ny szerinti

aa)
ab)

aktlv korUak elldtdsdra,
id6skoniakjiirad6kdra,

ac)
ad)

- tekintet n6lkrll

ad6ssdgkezel6sitdmogatdshozkapcsol6doadossdgcso

t6si tdmogat6sra,vagy

annak termdszetbeni vagy p6nzbeli for

ban torten6 nyfjtdsdra

*

lakdsfenntartdsi

tdmogatdsra jogosult el6nyt 6lvezzen, valamint

a gyermekek v6delmdr6l 6s a

gydmLigyi tgazgatdsr6l sz6l6 1997. 6vi XXXI. torv6nyben szabdlyozott
halmozottan hdtrdnyos helyzet( gyermeket nevelcj csaldd
elcinyt 6s
c) hiiztartdsonk6nt legfeljebb 5 m3 trizifa biztosltds;ira kerrjljon sor.
(3) A telepril6si onkormdnyzat a szocidlis c6l( t(zifdra val6 jogosultsdg16l
dont.
b.)

4.S

(1)

A tiimogat;ist a telepLil6si onkormdnyzat +5% elfogadott t[irdshatdr0,

t(zifiinak a f6v;irosi 6s a megyei kormdnyhivatal erddszeti
(a tovdbbiakban: erd6gazddlkodd) tortdn6 megvdsdrliisdra fordithat
tiizifa mennyisdgdnek legfeljebb 5olo-a lehet a nem kemd
A telepril6si onkormdnyzat a tdmogatott rnennyis69nel tobbet
az (1) bekezddsben meghatdrozott mincisdgi kovetelmdnyeknek m
a megvds6rolt

(2)

agosan 100 cm hosszri,5-35 cm 6tm6r6j(
i Sltal nyilvdntartott erd6gazd6lkod6kt6l
Kem6ny lombos vastag t(zifa eset6ben
lombos fajokb6l szdrmazd fafajta.

is

v;is;irof

hat az erd6gazd6lkod6t6l,

ha

ttzif1t az 1. 5 (2) bekezd6sdben

meghatdrozott drndl kedvezcibb feltdtelekkel tudja beszerezni.

s.s

(1)

A

tiizifa sziillitdsdb6l

-

ide6rtve a rdszorul6khoz val6 eliuttatiist is -

k6ltsdgek a teleptildsi onkorm6nyzatol

terhelik.

(2)
6.5
7.S

A telepLildsi onkormdnyzat a szociSlis cdhl

A

(1)

t(zifdban r6szesul6t6l ell

t6mogatdst a miniszter utalv;inyozdsa alapjdn a kincstiir soron kivril

A telepLil6si cinkormiinyzat a tdmogatiist 2014. februiir 15-dig
2014. mdrcius 31-6ig a terriletileg illetdkes lgazgat6siig fel6 a 2. mell
dltal Lizemeltetett elektronikus rendszeren, illetve papir alapon. Az

az elszdmoliisokat 6s a felUlvizsgiilat eredmdny6t a kincstdr
tovdbbftja a kincst5r rdsz6re, melyrSl a kincst6r 2014,m6jus2-Aig
(2) A telepL.ildsi cinkormdnyzat a tdrgy6vre es6 tiSmogatdsr€sz
az 6ves koltsdgvetdsi beszdmol6 keret6ben 6s rendje szerint szdmol el.

lgiiltat6st nem kdrhet.
6sszegben foly6sftja,

iilhatja fel, a tdmogatds

felhaszndlSsd16l

szerinti adatlapon szdmol el a kincstdr
t6s{g 201 4. :iprilis 25-6ig felulvizsgiilja
rendszer6n keresztLil 2014. iiprilis 3O-iiig
{ton tiij6koztatja a minisztert
tdrgy6v december 3 1 -ei fordul6nappal,

68314
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(1)

Ez a

(2)

A trizifav;isdrldshoz szUksdges kozponti koltsdgvet6si forrdsok biz
;isiival kapcsolatos korm6nyzati dont6s16l
a korm;inyhivatal vezet6je a miniszter ddnt6sdt kovet6 tizenot na
belr-il az drintett teleor-iles lakossdgiit
a

e.s

.

rendelet a kihirdetdsdt kovet6 napon lep hatdlyba.

helyben szokdsos m6don t6jdkoztatja.

A belrigyminiszter

irSnyit6sa ald tartozo rend6szeti szakkoz6pi
(Vl. 30,) BM-OM egyLittes rendelet 2. S-dban az ,,a Kormendi
Szakkoz6piskola 6s a Szegedi Renddszeti Szakkoz6piskola
(a tov6bbiakban: ORFK) vezet6je, az Adyligeti Rend6szeti

Oktatdsi, K6pz6si 6s Tudomdnyszervezdsi Fciigazgat6sdg vezetdje
Renddr-f6kapit6nysiig (a toviibbiakban: ORFK) vezet6je gyakorolja."

ra vonatkoz6 szabdlyokr6l szolo 32/2005.
Szakkozepiskola, a Miskolci Rend6szeti

az Orszdgos Rend6r-fcikapitdnysdg
vonatkoziisiiban a Belti gyminiszt6rium
lja." szovegr6sz helydbe az,,az Orszitgos
ldp.

Dr. Pintdr Sdndor s. k.,
bel|igyminiszter

l. melldklet az 57/2013. (X.4.) BM rendelethez

A helyi iinkormfnyzatok szocidlis c6hi tiizifavis6rl6shoz
adatlapja

Onkorm6nyzat neve:
Onkormdnyzat KSH k6dja:

Vilasztott ttizif a f ajthja:
Maxim6lisan i96nyelhetd
mennyis6g (m3):
Ig6nyelt mennyis6g (m3):

V6llalt iiner6

iisszege

(Ft):

Oner6 biztosit6sdr6l sz6l6

iinkorm6nyzati hathrozat
szima:
D6tum:
Polg6rmester

kieg6szit6 t6mogat6s ig6nyl6si

[4AGYAR KOZLONy
2.

.

2013-6vi 164.s2i\m

6831s

melldklet az 57/2013. (X. 4.) BM rendelethez

A hclyi ilnkormr{nyzatok szoci6lis c6hl trizilar{sdrl{shoz kapcsol6d6

t{mogatfi sdnak elszdnrol6 adatlapja

Tdmogatott nevc:

T{nrogatott KSH kridja:
Vilasztott tiizila lajtrij a: - l<cnrcnylonrbos - ldgylonttros
J6vdhagyott

melnyisdg(m'):
T'Anogatds iisszege (Ft):

{rolt tiizilh nrcn
tdrnogatdsbol

Kiellirds

nrcgvasarolt

dAturna

tiiz.ifa

(6eed.hh. nn. )

n'lennvrseqc

(ni3)

-

Visszafizetendri t{mogates (amennyibcn nem fcljcs k0riicn haszn{ltik
biztosftottdk a rncsfelel6 mdrt6kii iin
tiizifriban rfszesffott hdzfart{soh szdrna:

Polgdrnrester'

frl

n

Szdrnla

kiegyenlitds6hsz Onkormiinyzati
igdn-vbe vett
oner6 (Ft)
tanrogatds (Ft)

tdmogaf{st, vagy nenl

