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Polgármesteri megnyitó, tárgysorozati pont megállapítására j avaslat

1.) Döntés pá|yazat benyújtásáról

2.) Döntés

rendkívüli önkormányzati költségvetési

támo gatás benyúj tásáról

J.) Szociális, és gyermekétkeztetési térítésidíjak
megállapítása
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iszaeszlár, 20I'7 . augusztus 22,

Nagy Tibor
polgármester
Nagy Tibor
polgármester

Nagy Tibor
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Kószült: Tiszaeszlétr Község Képviselő-testülete 20|7. augusáus 22.-én tartott ülésén
Jelen vannak:

Nagy Tibor polgármester
Aleksza Pál
Csányi Zsolt
Farkas Ferenc
Kunkli Miklósné
Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megielent továbbá: Badicsné Kormos Ev a jegyző
Jegyzőkönywezető: DérLászlőné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent,így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgya|ásátra, melyet a képviselő

- testület 7

igen egyhangú szavazattal elfogadott.

Tárgv: (1.tsp.) Döntés pálvázat benvúitásáról
Nagy Tibor poleármester (szóbeli előteriesztés)

A Földművelésügyi Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében atanyák, valamint

a
támogatására
és
térségi
fejlesztések
települési
fejlesztését
célző
megőrzését
és
tanyás térség
ny í|t p áIy éaatot hirdetett.

A

pályázat célja a tanyás térségmegőrzését és fejlesrtésétcélzó települési és térségi
fejlesztések támogatása. Ezen belül a ,,tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése", a tanyasi életet
és gazdáIkodást segítő szolgá|tatások, a tanyasi közösségi tér kialakítása, a tanyakon élők
egészségesivővízzel történő ellátás érdekébenszükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése,a
,,tanyasi lakosokat célző lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a
biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése"és a ,,szigetüzemű
külterületi közvl,|ágítás kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi
buszmegállóban" célok fejlesztése érdekében.
A páIyázat benyújtásához saját forrásra van szükség, mely az igényelt költség I0 %o-a, melry
önkormany zab.xtk esetében I25 .7 20. Ft,

A

pály azat benyújtásáról szavaznunk kell.

2

Megállapítom, hogy
határozatothozta,

a Képviselő -

testület

7 igen

egyhangú szavazattal

a

következő

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képvisető - testületének 19t2017 (VIII.22.) KT.
számú határozataz

A Képviselő - testület:

-

elhatározza

és dönt arról, hogy Tiszaesz\ár Község Önkormányzata

pályázatot

nyújtson be a

,,Tanyák, valamint alfötdi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekébena

települési ós térségifejlesztések támogatása" (TP-l-2017) című pályázati kiítás
vonatkozás ában,

I .25 7

.200, - Ft.

-

Az igényelt támogatási összeg:

-

A

képviseő

-

ö
1

sszkti ltsé g gel.
.13

1

.480.- Ft.

testület saját forrásként (a teljes költség 10%o-a) bruttó 125.720.-

Ft.

összeget Tíszaeszlár Község Önkormanyzaténak 2017. évi költségvetése terhére
biztosítja.

Tárev: (2.tsp.) DQntés rendkívüli önkormánvzati költségvetési támoeatás benvúitásáról
Nagy Tibor polgármester
Ismerteti az e|őterjesztést,

A pályéaat benyújtásáról szavaznunk kell.
Megállapítom, hogy
határozatothoúa.

a Képviselő -

testület

7 igen

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő
számú határozata:

-

egyhangú szavazattal

a

következő

testületének 20l20l7 (VIII.22.) KT.

A Képviselő - testület:

úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támo gatásélra p ály áuatát

b

enyuj

tj

a.

Tárgy: (3.tsp.) Szociális" és gyermekétkeztetési térítésidíiak mesállanítása
Nagy Tibor polgármester
Ismerteti az előteqesztést.

A térítésidíjajk megállapításáról szavaznunk kell.
Megállapítom, hogy a Képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattaI a következő rendeletet
alkotta.

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képviselő - testületének 6t2017 (VIII.2L.) KT. számú
rendelete:
Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének6t2017. (V[I.22.)
önkormányzati rendelete
a szociális, gyermekétkeztetési és,térítési
díj ak megállapításáról

Tiszaeszlár Község Önkormrányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébenbiaosított feladatkörében e|járva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
ígazgatásről szóló 1997. évíXXK. törvény 29. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális
igazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapjén az alábbi rendeletet alkotja.

1.

§.

rendelet hatáIya kiterjed Tíszaeszlár Község közigazgatási területén a gyermekek
napközbeni ellátást biztosító költségvetési szervekbe járő gyermekekre, a személyes

A

gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre, aközintézmények alkalmazottaira és külső
vendégétkezőh,re.

2.

§.

(1) Tiszaeszlar Község Önkormányzata aTiszaeszléri Óvoda és Konyha által működtetett
konyhán keresztül biáosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, a
személyes gondoskodást nffitó ellátásokat igénybe vevők étkeztetését,továbbá a
munkahelyi étkeáetés sel kapc
(2)

so

latos feladatokat.

alapellátások keretébe tartoző szolgáltatások közül az étkeztetésértaz
Önkormányzat térítésidíjat állapít ffieg, melynek alapja az élelmezés

Az

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(3) Azétkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a)

betegsége,

b) szabadsága,
c) a családtagjaival

közös

programban részvételemiatt.

4

@)

Az étkezésta lemondással érintett napot megelőző nap 14.00 óráig kell írásban vagy
telefonon lemondani az élelmezésvezetőnél.Lemondás bejelentése esetén a
távolmaradás idejére a ftzetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a
térítésidíj fizeté sének kötelezettsé ge alól.

(5)

Az

3.

§.

étkezésaz igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az élelmezésvezetőhöz
intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
(6) Az igénybevétel megszűnésénekhatályaanyíIatkozat benyújtását követő nap.

(1) A térítésidíjak összegét az 1. melléklettartaImazza.
(2)
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőknek az étkezésérttérítési
^
díjat kell fizetni a figyelembe vehető rendszeres jövedelem fiiggvényében,
(3) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítésidíjat nem rendezi,

űgy az íntézményvezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítésidíj
hátralékának befizetésére,valamint a mulasztás következményeire.
(a) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézményvezetője
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék
összegét ajegyzőnek, aki intézkedik annak behajtása iránt.
(5) Meg kell sztintetni az étkezést,haazigénybevevő:
a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása azintézménybenmegszűnt, vagy

b)

1,

60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

sz. melléklet

intézményiink által biztosított ellátási formak szolgáltatási önköltségét a szociális
igazgatásről és szociálísígazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.
§ foglaltak alapjan atargy évre tervezett adatok alapjan kell megállapítani.
Az 1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdés rendelkezése szerint ,,az intézményitérítésidijat a
fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményitérítésidíj összege nem
haladhatja meg a szo\gáltatási önköltséget. Az intézményi téritésidíj év közben egy
alkalommal konigálható. Az intézményitérítésidíjat integrált intézmény esetében is
szolgá|tatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáItatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztanÍ."

Az

íntézménya térítésidijak 2017. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény III. sz. melléklete

Az

alapjánkészítette el.

SorsZam

igénybevevők köre

nyersanyagar

1

A

intézményi
térítésidíi

358

358

személyes
gondoskodást nyujtó
ellátásokat igénybe
vevők étkezése

intézményi
térítésiflij + áfa
490

2.
a

Közintézmények
alkalmazottai
vendée étkezők

255

255

350

43I

43t

590

Van - e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,ltozzászőlás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindvégig határozatképes volt, azt bezétrja, a továbbiakban
zártiJlést rendel el.

ffi\
; W.;
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ELŐTERJESZrÉS

Tiszaeszlár or_rkormánvzata képviselő-testületének,
2017. aueusztus 22-i ülésére

Tárgy: Gyermekjóléti és szociális ellátások intézményi térítésidíjainak felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!

A

szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoctv.) és a
gyermekek védelméről és a gyámngyi igazgatásról szőIő 1991. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévretervezett adatok alapján, a tárgyév április
l_jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal konigálható,
ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Az önköltségszámitás alapján pedig a fenntartónak egyúttal meg kell á||apítania a
természetben nyújtott gyermekjóléti és szociális ellátások intézményi térítésidíjait is.
E kötelezettség önkormányzatunkat négy ellátási terület vonatkozásában érinti:
gyermekétkeztetés (óvoda, iskola), bölcsődei gondozás, idősek nappali ellátása és a szociális
étkeztetés.

1.

Gvermekióléti ellátások (gyermekétkeztetés. bölgsődei eondozás)

A

Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyujtó gyermekjóléti
alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítésidíjat kell ftzetni,

amit a Gyvt. 29. § (1) és 104. § (1) bekezdése alapján a fenntartó önkormányzathatérozmeg
rendeletben.
A Gyvt. 143. § (1) bekezdése szerint a gyermekvédelmi rendszer működéséhez szükséges
pénzügyi fedezetet a központi költségvetés és az önkormányzathozzájárulása biztosítja, arnít
azigénylő áItalftzetendő térítésiés gondozási díj egészítki.
A Gyl.t. 147. §-a alapján a fenntartó megállapítja az ellátás intézményi térítésidíját, ami a
szo|gáltatási önköltség és a normatív állami hozzájáralás különbőzete. Az intézményi
térítésidíjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként)
kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen
költségeinek arányában történő megosáásával. A bölcsőde esetében az intézményi térítési
díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,nappali felügyeletére
és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a
gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
A fenntartó az intézményitérítésidíjat a kiszámított és külön jogszabáIy szerint
dokumentált térítésidíj nál alacsonyabb ös sze gb en is m egh a tár ozhatja.
A Gyvt. 148. § (1) bekezdése szerint a kötelezett áItal fizetendő térítésidíj összegét (a
továbbiakban: személyi térítésidú) a, intézményvezető, a szolgá|tatást vezető vagy a
működtető (a továbbiakban együtt: intézményvezető) konkrét összegben áIlapítja meg. A
bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető megállapítja a bölcsődei ellátás keretében
biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítésidíjat, valamint emellett - a
fenntartó döntésétől fuggően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is
megállapíthat személyi térítésidíj at.
A személyi térítésidíj összege - önkormányzati intézményesetén - a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni
viszonyai ezt indokolttá teszik. Bölcsőde esetében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, a háromvagy többgyermekes család gyermekének, az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes
hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, az átmeneti vagy tartós

nevelésbe vett gyermek gondozását tórítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben
személyi térítésidíj csak az étkezésértkérhető
A Gyvt. 151, §-a alapján a bölcsődében az étkeztetésrea gyeímekétkeztetésszabályait kell
alkalmazni. A gyermekétkeztetés intézményitérítésidíjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

2.

szociális ellátások (idősek nappali ellátása. szociális étkeztetés)

A

Szoctv. 92. § (1) a) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről,valamint a ftzetendő térítésidíjakíól a fenntartó önkormányzat rendeletet
alkot.
A Szoctv. 114 §-a alapján, ha a törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokért térítésidíjat kell ftzetn| A fenntartó ingyenes ellátásban részesítiazt az
ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.
A Szoctv. 115. §-a alapjan a személyes gondoskodás k<irébe tartoző szociális ellátások térítési
díja (a továbbiakban: intézményitérítésidíj) a szolgá|tatási önköltség és a normatív állami
hozzájáru|ás, illetve a feladatfinanszírozá§ egy főre jutó összegének különbözete. Az
intézményitérítésidíjat integrált íntézményesetében is szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történő megosztásával.
A kötelezett áItal ftzetendő térítésidíj összegét (a továbbiakban: személyi térítésidú) az
intézményvezető konkrét összegben áIlapítja meg. A személyi térítésidíj összege
önkormányzati tntézmény esetén - a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető,
illetve elengedhető,ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
A fenntartő az intézményi térítésidíjat a fentiek szerint kiszámitott és külön jogszabály
szerint dokumentált térítésidíjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Illetve a
Szoctv. 116-117. §-a alapján a személyi térítésidíj nem haladhatja meg az ellátást igénybe
vevő törvény szerint figyelembe vehető jövedelmének 30Yo-át étkeztetés,Is%-at nappali
ellátás és 30oÁ-at a nappali ellátást és ott étkezés esetén.

A

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítésidijáíől szőlő 29ll993. (II. 17.)
Korm. rendelet (Tdr.) 2. § (1) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltség és a tárgyévi
normatív állami hozzájárulás, illetve a szoIgáItatás külön jogszabály szerinti költségvetési
támogatásának különbözeíeként számított térítésidíjat akkor is dokumentálni kell, ha az
ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révéna fenntartó alacsonyabb intézményi térítésidíjat
alkalmaz.
Étkeáetés:A Tdr. 9. §-a szerint az étkeztetésintézményitérítésidíja nem haladhatja meg az
egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és a targyévi normatív állami hozzájáruIás
különbségének egy napra jutó összegét, aminek számítása során csak az ellátási napok száma
vehető figyelembe.
Az étkeztetésintézményitérítésidíja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen
fogyasztjak el vagy az igénybevételhelyére szállítják A kiosztó helyen, illetve a lakáson
történő étkeztetés térítésidíja a kiszállítás költségét is tartalmazza.
Nappali elltítás: A Tdr. 15. §-a szerint a nappali ellátás esetében az intézményitérítésidíjat
külön meg kell hatérozni a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevőkre, illetve a
napközbeni tartőzkodást és ott étkezést igénybe vevőkre.

3.

Összefoelalás

A fentieket összefoglalva atérítésidíjak megállapításának fő szabáIya a következő:
max. intózményi térítésidíj = szolgáltatási önköltség - állami támogatás
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Ez a\ól egyetlen kivétel a gyermekétkeáetés, ahol fiiggetlenül az önköltség összegétől csak a
nyersanyagnoíTna (1 napi ételadag ára) ftzettethető meg azigénybevevőkkell

Mindezek alapjan elkészítettükaz önköltségszámításokat,

melyek a takarékos
gazdálkodásnak hála - hellyel-közzel még alacsonyabb számokat is eredményeztek, mint az
elmúlt évi kalkuláció.
Ezt ftgyelembe véve, és tekintettel a családok, valamint az idősek nehéz anyagi helyzetére
nem javasolunk emelést az ellátások térítésidíjaiban. Bér a bölcsődei gondozási díj jelentősen
az önköltség alatt marad, bízva a Kormány azon tervében, hogy jövő évben ez a terület is
rendezésre kerül, ott sem javasolunk emelést.
(A táblazatokban az intézményitérítósi díj sorokon a jelenleg érvényesdíjak szerepelnek,
amelyekhez egyrészthozzáadődík az áfa, másrésá viszont ezek elméleti díjak, amelyekből az
intézményvezetők állapítanak meg személyi térítésidíjakat az ellátottak vagyoni, jövedelmi,
szociális helyzete alapj an.)

Rendelet tewezet:
Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő-testületének .............. ......t20I7.
(.......................) önko rmányzati rendelete
a szociális, gyermekétkeztetési és térítésidíjak megállapításáról

Tíszaeszlér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésébenbiztosított feladatkörében eljarva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
ígazgatástől szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdéseiben, valamint a szociális
ígazgatásről és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §.(1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazása alapján az alábbí rendeletet alkotja.

1,

§.

A

rendelet hatáIya kiterjed Tiszaeszlátr Község közígazgatási területén a gyermekek
napközbeni ellátást biáosító költségvetési szervekbe jáíő gyermekekre, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőkre, aközintézmények alkalmazottaira és külső
vendégétkezőkre.

2.

§.

(1) Tiszaeszlár Község Önkormányzata aTiszaesz!áti Óvoda és Konyha által működtetett
konyhán keresztül biztosítja a településeíL az óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, a
személyes gondoskodást nyujtó ellátásokat igénybe vevők étkeztetését,továbbá a
munkahelyi étkeáeté ssel kapcsolatos feladatokat.

(2)

Az

alapellátások keretébe tartoző szolgáltatások közül az étkeáetésértaz
Önkormányzat térítésidíjat áIlapit ffieg, melynek alapja M élelmezés

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
(3)

Az étkezésigénybevétele átmenetileg lemondható

a)

b)
c)

az igénybevevő

betegsége,

szabadsága,
a családtagjaival

közös

programban részvételemiatt.

3l4

() Az

étkezésta lemondással érintett napot megelőző nap 14.00 óráig,kell írásban vagy
telefonon lemondani az élelmezésvezetőnéLLemondás bejelentése esetén a
távolmaradás idejére a ftzetéste kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a
térítésidíj fizetésének kötelezettsége alól.
(5) Az étkezésaz igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az élelmezésvezetőhöz
intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.
(6) Az igénybevétel megszűnésénekhatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

3,
(1

§.

) A térítésidíj ak

A

össze gét az 1 . melléklet tar:talmazza.

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat igénybe vevőknek az étkezésérttérítési
díjat kell ftzetni a figyelembe vehető rendszeres jövedelem fi.iggvényében.
(3) Ha a ftzetéste kötelezett a szokásos módon és hataridőre a térítésidíjat nem rendezi,
így az itxézményvezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítésidíj
hátralékának befi zetésére,valamint a mulasztás következményeire.
(a) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedésnem vezetett eredményre, az íntézményvezetője
negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék
összegét ajegyzőnek, aki intézkedik annak behajtása iránt.
(5) Meg kell sziintetní az étkezést,ha az igénybevevő:
a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az íntézménybenmegszűnt, vagy
b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

(2)

éffi

Tiszaeszlár, 2017 . augusztus 1 4.

á*ffi
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sztelt Képv i s el ő-testü l et!

A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatítélmogatása a Magyaíország2}I7. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény), valamint a megielent pályázati kiírás alapján igényelhető.

A

pályáaati kiírás hatálya a költségvetési törvény 3. melléket I. 7. pont és a III.
támo gatási előirényzatokra terj ed ki.

1

.

pont szerinti

Alkalmazandó j ogszabályok
l
l
l
l

a

Magyaíország}}|7. évi központi költségvetéséről szőlő 20t6. évi XC. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairőI szőlő2011. évi CLXXXIX. törvény
az állanÁártartásrőI szőlő 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.;
az áIlarthéntartásról szóló törvény végrehajtásaról szőIő 3681201I. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
fe l adatot me gál l apító j o g szab ályok.
e gy éb ö nkormany zati kötelező
a

A közreműködő

'.
.

szervezetek

Belügyminisztérium
NemzetgazdaságiMinisztérium
Magyar Áilumkirrcrtar területileg illetékes Igazgatősága

A támogatás alapelvei
Döntéshozatal:

A megyei önkormányzatok rendkíWli támogatásáta, és a települési önkormanyzatok
rendkívüli önkormányzati tétmogatásáta a pályázatot a páIyazati kiírás alapján az év során
folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-áig lehet benyújtani, megyei
önkormányzatok rendkívüli támogatása esetében évente legfeljebb egy, települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása esetében legfeljebb két alkalommal.
Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén a települési önkormanyzatok rendkívüli
önkormányzatitámogatásáta2}í7. szeptembet 30-át követően is benyújthatő pályéaat, azza| a
feltétellel, hogy a páIyazatbenyújtásának végső hatarideje 2017. november 20.
A döntéshozata| legkésőbbi hatarideje a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
esetén 2017. november 30-a, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatása esetén 2017 . december 10-e.

A

támogatás formája: vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás
formájában pályazhatők, illetve nyújthatók és felhasználásuk meghatározott célhoz vagy
feladathoz köthető a belügyminiszter és a nemzetgazdasági minisáer (a továbbiakban:
miniszterek) együttes döntése alapjén.
Igénylők köre:

t
.

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása igénylésénél:megyei önkormányzat,
rendkívüli önkorményzati támogatása igénylésénél:települési önkormányzat
jogosult.

Az

alapvető feltételeket a költségvetési törvény rögzítette a támogatással kapcsolatbarl, a
részletszabályokatapályazatikiírásszabáIyozza,

Általános információk
Atámogatás igénylése az ebr42 önkormányzati információs rendszerbentörténik,

Nem nyújthat be támogatási igényt és nem részesülhet támogatásban az a pá|yáző,
akinek

-

a20l6. évi költségvetési rendeletének, és
a2017. marcius 15-ét követően benyújtott igény esetében a2011. évi költségvetési
rendeletének,

a

a2015. évi költségvetésének végrehajtásaról szóló rendeletének,

a 2017. május 31-ét követően benyújtott igény esetén a 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendeletének, és

pályínat benyújtásakor hatályos állapota

a

Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati

Rendelettarában nem szerepel.

Tartalmazza a támogatási igény pontos összegét cél szerinti bontásban, az önkormányzat
rövid szöveges indoklását.
Települési önkormányzatokesetében alapvetően az a|ábbijogcímek közül lehet válasáani:

o
.
.
o
o
o
o
o
o

Igazgatási feladatok ellátására
Óvodai feladatok e\Iátására
szociális alapellátási feladatok ellátásara
Gyermekétkeztetési feladatok ellátására
kulturális feladatok e|látáséra
Településüzemeltetési feladatok ellátására
Egészségügyialapellátásra
Jogerős, végrehajtható bírósági ítéletalapjan az önkormányzatot terhelő fizetési
kötelezettség
A Nemzeti Adó- és vámhivatal által megállapított fizetési kötelezettség

Egv (kiadási. fizetési kötelezettségi) tétel csak egy iogcímen §zerepeltethető,
halmozódás, íey a kamattal súitgtt iogtalan ieénvbevétel elkerülése érdekében!

a

Nem nyújtható települési önkormányzatok

a költségvetési törvé

rendkívüli önkormányzati

támogatósa

íLy 2.melléklet III.4. pontja szerint támogatott intézmények

kapcsán felmerült személyi és dologi kiadásokhoz,

olyan kiadásokhoz, artelyek teljesítéséhezaz önkorményzat20l6-banvagy 2017-ben
rendkívüli támogatást kapott,
olyan kiadásokhoz, arrtelyek pénzngyi rendezése a pályénat benyújtását megelőzően
megtörtént az önkorm ényzat részéről,
olyan fizetési kötelezettségeh,hez, amelyek 2016. év előtt keletkeztek,
fej

lesztésből, állagme góvásbó

fo lyó

1

eredő fizetési kötel ezetts

é geldtez,

számla-hitelkeret rendezésére,

jövőben felmerülő, még le nem járt esedékességűszemélyi juttatásokra,
nem j ogerős döntésen alapuló fi zetési kötelezettségekhez.

A fizetési nehézségek leküzdésóhez a páIyázatná| kimutatásra kerülő pótlólagos állami
támogatásra lenne szükségünk

Az önkormányzatnál saját hibánkon kívül kialakult gazdasági helyzet indokolttá teszi jelen
kérelmünket, ezért kérem képviselő- testületet, hogy támogassa az előterjesztéshez
kapcsolódó hatér ozatí j avaslatot

!

Határozatijavaslat:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat képvise!ő - testületének ........./2017 (VIl1.22.) KT. számú
határozata:

A Képviselő - testület:

úgy döntött, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támo gatásár a p ály azatát

Tiszaeszlár,2017

,

b

enyuj

tj

augusztus 14.

a.

1.

sz. melléklet

Az

intézményi,ink által biztosított ellátási formák szolgáltatási önköltségét a szociális
ígazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évíIII. törvény 115. § foglaltak alapjána
targy évre tervezett adatok alapjánkell megállapítaní,

Az

1993. évi III. tv. 115. § (1) bekezdés rendelkezése szerint ,,az íntézményitérítésidíjat a
fenntartó tárgyév április l-jéig állapítja meg. Az intézményi térítésidíj összege nem
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítésidíj és közben egy

Az

intézményi térítésidíjat integrált intézmény esetében is
szolgáltatásonként kell meghatározní, ilyen es,etben az önköltség számítása során a közös
költségelemeket a szolgáltúásonkénti közvetlen költségek arányábankell megosztani"

alkalommal konigálható.

Az

itttézrnénya térítésidiak 2017. évi megállapttásához a szolgáItatási önköltséget a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény III. sz. melléklete
alapjánkészítette el.

SorSZam
1

Igénybevevők köre

Nyersanyagár

A

Intézményi
térítésidíi

358

358

Intézményi
térítésidíi + Áfa
490

255

255

350

43I

43I

590

személyes
nyújtó
ellátásokat igénybe
vevők étkezése
Közintézmények
alkalmazottai
vendés étkezők

gondoskodást

2.
J.

