1./ Napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 16. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselő-testület 2017. július 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésén döntött a Balajti
Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére benyújtott pályázatról a
74/2017.(VII.24.) határozatában.
Képviselő-testület megtárgyalta a Balajti Óvoda (székhely: 3780 Balajt, Fő út 2.) óvodavezetői
munkakörének betöltésére benyújtott Varga-Pitényi Nikolett 3780 Edelény, Táncsics Mihály út
27. szám alatti lakos pályázatát és Varga-Pitényi Nikolett 3780 Edelény, Táncsics Mihály út 27.
szám alatti lakost a Balajti Óvoda óvodavezetőjének 2017. augusztus 1. napjától - 2022. július
31 napjáig megbízta.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadóak.
Javaslom a határozat visszavonását, mivel a Képviselő-testület döntése törvénysértő, mivel a
pályázó nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, így a Balajti Óvoda óvodavezetőjének
nem lehet megbízni. Nem került sor a pályázó meghallgatására, pályázatának
véleményeztetésére, pályázó nem rendelkezik pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetői szakképzettséggel, valamint az előírt szakmai gyakorlattal sem,
pályázatához nem csatolt erkölcsi bizonyítványt, a magasabb vezetői intézményvezetői
pótléka nem került megállapításra.
Javaslom a 75/2017.(VII.24.) határozat visszavonását is, melyben a Képviselő-testület
jóváhagyta a Balajti Óvoda Alapító Okiratát, mivel a döntéshez szükséges a magasabb
intézményvezetői kinevezési okmány csatolása a Magyar Államkincstár törzskönyvi
nyilvántartásba vételéhez.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek kerüljön kiírása újabb magasabb
vezetői megbízásra szóló pályázat.
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Tisztelt Képviselő-testület!
A vezetői megbízás adásának rendjéről a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői
megbízás feltételeiről
-

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.),
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezik.

Az Nkt. 67. §-a szerint az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
- a 3. mellékletben felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség (óvodában-óvodapedagógus)
és szakképzettség,
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Az Nkt. 67. §-a szerint nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a köznevelési intézmény
fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető állású munkavállaló vagy
vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott.
Az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános
pályázat útján történik.
A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint, ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt
pályázat nem vezetett eredményre, mert nem volt pályázó, a köznevelési intézmény
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – nyilvános pályázati kiírás nélkül – vezetői
beosztás ellátására szóló megbízás adható a megfelelő feltételekkel rendelkező személynek. A
köznevelési intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat kiírása
nélkül – e bekezdésben foglaltak szerint – legfeljebb egy évig láthatóak el. E rendelkezések
alkalmazásában megfelelő feltétel az intézményvezetői megbízáshoz szükséges feltétel. Ilyen
megbízás hiányában az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.
A Korm. rendelet 21. §-a szerint a köznevelési intézményben – az intézmény gazdálkodási
jogosítványaitól függetlenül magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési
önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás.
Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti
jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési
jogkör a meg bízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
A Kjt. 20/A § (3) bekezdésében foglaltak szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
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d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell
közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti
jogviszony keretében pályázat nélkül betöltendő munkakört és a kinevezés feltételeit (a
továbbiakban: álláshirdetés)
a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívásnak a személyügyi központ honlapján való
közzétételének időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a
személyügyi központ honlapján való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál - a
munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén harminc napnál - rövidebb nem lehet.
Álláshirdetés esetén e határidőket az a) pont alapján törtnő közzétételtől kell számítani.
A Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése szerint az intézményvezetői magasabb vezetői
megbízásra irányuló pályázati felhívást – a Kjt. 20/A. § (4) bekezdésében meghatározottakon
túl – a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. A pályázat
benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a személyügyi központ internetes oldalán
történő közzétételről kell számítani.
Korm. rendelet 22.§ (7) bekezdése szerint a pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3)
bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a munkahely megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.
Korm. rendelet 23. § alapján a pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt
érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt
megismerhessék.
A pályázatnak tartalmaznia kell
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- a vezetési programját,
- továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt
érdemlő igazolását,
- valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése szerint a magasabb vezetői megbízás jogszabályban megjelölt,
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.
A Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a (4)-(5)
bekezdésben foglalt kivétellel (pl. áthelyezés, azonos feltételek közötti újabb kinevezés
esetén) – három hónap próbaidő megállapítása kötelező.
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A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint az intézményvezetői pályázati eljárás
előkészítésével összefüggő feladatokat – ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását a
köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el.
Nkt. 68. §(4) bekezdése szerint, ha jogszabály előírás vagy a munkáltató döntése alapján a
köznevelési intézmény vezetőjének megbízása határozott időre szól, és a határozott idő
alapján a megbízás vagy a munkaszerződés utolsó napja nem július 1-jétől augusztus 15-ig
terjedő időszakra esne, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell
meghatározni, ha a jogszabályi előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott
határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.
Az Nkt. 65. §-a szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó
garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg. A
Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra
tekintettel meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit.
A Nkt. 8. melléklete szerint az intézményvezető számára járó pótlék alsó határa az
illetményalap 40 %-a, felső határa az illetményalap 80 %-a.
A magasabb vezető illetményét végzettsége, közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje
alapján kell meghatározni. Az intézményvezető részére járó pótlék mértékét az NKt. 8.
mellékelte tartalmazza, mely szerint az intézményvezetői pótlék mértéke az illetményalapján
40-80 %-a közötti összeg. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 61. § szeriont az Nkt. 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának
vetítési alapja 101 500 forint, így a kinevezésre kerülő magasabb vezetői intézményvezetői
pótlékát 40.600-81.200.- forint közötti összegben lehet meghatározni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírás feltételeit az
alábbiak szerint szíveskedjen elfogadni:
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2017. (VIII.16.) H A T Á R O Z A TA
Tárgy: Balajti Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltéséről
1. Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megállapítja, hogy a Balajti Óvoda óvodavezetői
(magasabb vezetői) munkakör betöltésére kiírt pályázat nem vezetett
eredményre, mivel a pályázat benyújtásának határidejéig 2017. július 20.
napjáig benyújtott pályázat nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek.
ezért a Képviselő-testület a 74/2017.(VII.24.) határozatát, melyben döntött
Varga-Pitényi Nikolett 3780 Edelény, Táncsics Mihály út 27. szám alatti
lakos pályázó Balajti Óvoda óvodavezetőjének 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31 napjáig történő megbízásáról visszavonja.
2.
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Képviselő-testület visszavonja a 75/2017. (VII.24.) határozatát, melyben
döntött a Balajti Óvoda Alapító Okiratának jóváhagyásáról.

3. Képviselő-testület a Balajti Óvoda (székhely: 3780 Balajt, Fő út 2.)
óvodavezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívást a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
4.

Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak Önkormányzat
hirdetőtábláján, a Közszolgálati Személyzeti Főigazgatóság közigallas.gov.hu
portálján történő közzétételét, és az Oktatási és Kulturális Közlönyben való
megjelentetését.

Határidő: azonnal, illetve a kiírás szerint
Felelős: jegyző, polgármester

Balajt, 2017. augusztus 8.
Szabó Zolán
polgármester
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Melléklet a …./2017.(VIII.16.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Balajti Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére az alábbiak szerint:
1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
3.) A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 2018. január 1.- 2022. július 31-ig szól.
4.) A munkavégzés helye:
Balajti Óvoda
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
3780 Balajt, Fő út 2.
5.) Az intézmény tevékenységi köre:
Gyermekek óvodai nevelése
6.) A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során
gyakorolja a jogszabályokban az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
számára biztosított jogköröket.
7.) Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadóak.
8.) Pályázati feltételek:
-

-
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óvodapedagógus felsőfokú végzettség,
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet,
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

9.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

a pályázó szakmai életrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési programot,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól való eltiltás alatt,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati
anyagát megismerhetik,
az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt
Képviselő-testületi ülés tartására.

10.) A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.
11.) A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Szabó Zoltán polgármester
nyújt a 06/48/525-246 telefonszámon
12.) A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Balajt Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (3780 Balajt, Fő út 55. szám.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 2/2017., valamint a
munkakör megnevezését: óvodavezető
13.) A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A megbízásról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításnak jogát fenntartja.
14.) A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 13.
15.) A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ hon lapján való közzétételének időpontja:
2017. szeptember 30.
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a helyben szokásos
módon meg kell jelentetni.
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2./ Napirendi ponthoz
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Készítette: Bányainé Cserged Marianna
vezető főtanácsos

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 16. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
Tárgy: Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerint a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására.
1. A pályázat célja
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. január 1-jei
adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó település települési önkormányzat
szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra
pályázhat.
2. Keretösszeg
Pályázati célra 3 000 millió forint áll rendelkezésre a költségvetési törvény 3. melléklet I.9.
pont alapján.
3. Pályázók köre
A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának
2017. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok pályázhatnak.
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2016-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási
létszám adatának átlaga, illetve a 2017. január 1-jei 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.
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Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m 3/ellátott tűzifa
mennyiséget igényelhet.
4. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.
5. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015.(IV.23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel
sújtott települési önkormányzatok vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetén 15 000
Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000
Ft/q+áfa,
b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos
fafajta esetében 14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei
m3+áfa, szén esetében 2500 Ft/q+áfa,
c)

a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás
felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000
Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 500
Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a
2017. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza akként, hogy
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy
pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor,
valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A pályázatot elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.
A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2017. augusztus 25. 16.00 óra
A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje: 2017. augusztus 28.
2

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a
miniszter állapítja meg, akként, hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti
mennyiségek, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését
kell biztosítani. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak
2016. évi átlagos létszámának a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított
arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.
A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére
is jogosult.
A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2017. szeptember
29.-ig.
Javaslom a pályázat benyújtását a Képviselő-testületnek kemény lombos tűzifa fajtára, 190
m3 igényelt mennyiségre.
A hivatkozott Korm. rendelet 2. melléklete alapján Balajt település a kedvezményezett
települések jegyzékében szerepel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……../2017. (VIII.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pályázat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a pályázat települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
Képviselő-testület a belügyminiszter pályázati kiírására a Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pont
szerint a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó támogatására pályázatot nyújt be.
A választott tűzifa fajtája „kemény lombos”, az igényelt mennyiség 190 m3.
Képviselő-testület a szociális rászorultság és a 2017. évi igénylés részletes
feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba
lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy
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a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív
korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak
természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
élvezzen előnyt, és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor, valamint
d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció
benyújtására.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: - elektronikus rögzítés: 2017. augusztus 25. 16.00 óra
- papír alapon történő beadás: 2017. augusztus 28.
- rendelet megalkotása: a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő rendelet elfogadása

Balajt, 2017. augusztus 14.

Szabó Zoltán
polgármester
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