Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

Meghívó
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. augusztus 25-én (kedden) 10.00 órai kezdettel
a Nemeskisfalud Község Önkom1ányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Napirend-tervezet:
Napirend 1. pontia:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (szóbeli)
Előadó: Zenger Zsolt polgám1ester
Napirend 2. pontia:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására
Előte1jesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 3. pontia:
Javaslat Vis Maior pályázat benyújtására vis maior támogatásra
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 4. pontia:
Javaslat vis maior pályázati önrészről, megelőlegezésről
Elöte1jesztö: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 5. pontia:
Beiskolázási támogatásokról döntés (szóbeli)
Elöte1jesztő: Zenger Zsolt polgám1ester
Napirend 6. pontia:
Képviselői felvetések, javaslatok

Nemeskisfalud, 2020. augusztus 19.
polgánnester

Jelenléti ív
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 25-én (kedden) 10.00 órakor
Nemeskisfalud Község Önkonnányzat épületében
(8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
tartott nyílt üléséről
1.

Zenger Zsolt polgánnester

2.

Kovács Krisztián alpolgármester

3.

Jani Gergely képviselő

4.

Mezőfi Mihály képviselő

5.

Kakas István képviselő

Meghívottak:
1.

Gulyás Anita gazdasági vezető

2.

Gaálné Horváth Piroska jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv
Készült Nemeskisfalud Község Önkomuínyzat Képviselő-testületének
2020. augusztus 25-én kedden 10.00 órakor
Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász 11. 3.)
megtartott üléséről
Jelen voltak:

Zenger Zsolt
Kovács Krisztián
Mezőfi Mihály
Jani Gergely
Kakas István
Tanácskozási joggal megjelentek:
Gulyás Anita
Gaálné Horváth Piroska

polgármester
alpolgánnester
képviselő
képviselő
képviselő
az SZMSZ szerint helyettesként a jegyző helyett
eljáró gazdasági vezető
jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület megjelent tagjait, a gazdasági vezetőt, a jegyzőkönyvvezetőt,
valamint a képviselő-testület tagjait. Megállapította, hogy az 5 fős testületből 5 tag jelen van, így az ülés
határozatképes. Az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy a jegyző úr beadta a lemondását, ezért az SzMSz
rendelkezéseinek megfelelően Gulyás Anita gazdasági vezető látja el a jegyző helyett a feladatokat az új
jegyző érkezéséig. Javaslatot tett a meghívóban szereplő napirendek elfogadására.
A képviselő-testület 5 igen O nem szavazat és Otartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.
22/2020. (VIIJ.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.
Napirend J. pontia:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (szóbeli)
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 2. po11tia:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés
Napirend 3. polllia:
Javaslat Vis Maior pályázat benyújtására vis maior támogatásra
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés
Napirend 4. pontia:
Javaslat vis maior pályázati önrészről, megelőlegezésről
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés
Napirend 5. pontia:
Beiskolázási támogatásokról döntés (szóbeli)
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Napirend 6. pontia:
Képviselői felvetések, javaslatok
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
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Határidő: azonnal
Napire11d 1. po11tia:
Beszámoló a két ülés közt végzett tevékenységről (szóbeli)
Előadó: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Elmondta, hogy egy hónap telt el az utolsó testületi ülés óta. A rendkívüli időjárási helyzetnek
köszönhetően mind magántulajdonban, mind önkormányzati tulajdonban nagymértékű károk keletkeztek a
településen. Az özönvíz a híd egy részét teljesen elvitte. A falugondnoki garázsban is kár keletkezett. A
kárigényt beadta a biztosítóhoz. A biztosító káresemény jegyzőkönyvet ké,t. Az eszközöket megjavították,
annak érdekében, hogy a munkások tudjanak dolgozni. Jelezte, hogy erre vonatkozóan a 3-4. napirendi
pontban részletesen ki fog térni.
Elmondta, hogy eszközbeszerzésre pályázatot nyújtott be Gulyás Anita gazdasági vezető segítségével, ahol
nyertek 1.200.000.- Ft-ot. Tartalma egy nagy teljesítményű motorfűrész - ami elengedhetetlen az
önkormányzatnak-, két motoros kasza és egy ágvágó. Az ágvágóra azért van szükség, mert a behajló ágakat
nem tudja megközelíteni létrával. Mindezen eszközök az önkormányzat vagyonát gyarapítják.
Elmondta, hogy az önkom1ányzatnál augusztus 3-tól dolgozik két diákmunkás, foglalkoztatásuk 100%-ban
lefedett, az önkormányzatot nem terheli velük kapcsolatban semmilyen fizetési kötelezettség. A diákok
foglalkoztatásánál elsődleges szempont a család megsegítése volt. Augusztus 3 I-ig dolgoznak egyéb
kisegítő, takarítás feladatkörben. Bogdán Györgyöt 72 óra közmunkára ítélték, aki a viharkár idején nagy
segítséget jelentett.
Augusztus hónapban Nadrai Beáta könyvtáros gyem1ektábort indított a településen, amelyet kisebb
fennakadásokkal sikerült lebonyolítani a nővérképzés mellett. Tájékoztatta a testületet, hogy amikor rossz
volt az idő, akkor a gyermekek bent voltak a kultúrházban. A cél az volt, hogy olyan gyermekek is lássák a
települést, akik még soha nem jártak itt. Elmondásuk alapján jól érezték itt magukat. Ellátásukat, az
ebédeltetést a szociális ebéddel együtt oldotta meg. Szeretné, ha a későbbiekben az önkormányzat
tevékenységi körébe bekerülne a táboroztatás. Ehhez kéri a testület támogatását.
Elmondta, hogy a településen élő egyik család vízdíjtartozása közel 600.000.- Ft-ot tesz ki. Jelenleg a
közkifolyót használják. Az önkormányzatnak az ivóvizet biztosítani kell, azonban a közkifolyónál
pocsékolják a vizet. Jelentősen megnőtt a vízdíj számla a közkifolyónál, amely 9-10 m3-es fogyasztást mutat.
Ez közel 10.000.- Ft. Ezt nem lakossági áron számlázzák, és a számla havonta jön. A KA VIZ Kft.
végrehajtást adott be a család ellen, a tartozás 2006 óta halmozódik. A tartozás megállapításánál 5 évet vettek
figyelembe, a többi elévült. Azonban az elhasznált vizet a falu lakosságának kell megfizetnie. Ez örökös
probléma, ugyanúgy, ahogy a magánszemélyek kerítés letaposása, gyümölcslopás, amelyet a gazdák
folyamatosan jeleznek az önkonnányzat felé. Ezt az önkormányzat nem tudja megoldani, ezért kérte a
gazdát, hogy tegyen feljelentést a rendőrség felé.
A falugondnoki autóval kapcsolatban elmondta, hogy határidő módosítást kellett kérni, nehogy visszafizetés
legyen. 1 millió Ft-ot elutaltak előlegként. Az autókereskedő szerint az autót augusztus végén, szeptember
közepén tudja leszállítani, ez a végső határidő. Lassan egy éve húzódik ez az ügy. Reméli, hogy a régi autó
kibírja addig, mert az injektora tönkrement. Ez árban 200.000.- Ft. felett van. Ezt a nomiatívából meg lehet
javíttatni, amely mindenképpen szükséges, mert így eladni sem lehet.
Kérte, hogy aki a polgánnesteri beszámolót elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta.
I

23/2020. (VJJ. 25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi és elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 2. pontja:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Írásos előterjesztés
Zenger Zsolt: 2020-ban is az 5000 fő lélekszámot meg nem haladó települések pályázhatnak. Nemeskisfalud
28 m3 -re pályázhat. Kb. 7-9 háztartás, akik szociálisan rászorulnak, ez a tűzifa az ő igényüket fogja
szolgálni. A tüzelőanyag ára 15.000 Ft+ Áfa, önerő nem kell. Kérdése az lenne, hogy a fuvardíj kit terhel?
Gulyás Anita: Elmondta, hogy önerő szükséges a pályázathoz. Az előző években is mindig szükséges volt az
önerő biztosítása, augusztus 31-ig lehet beadni a pályázatot. Külön számlán kell szerepelnie a fuvardíjnak. A
pályázatba ezt nem lehet beépíteni.
Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy sikeres pályázat esetén az erdészettel kívánja felvenni a
kapcsolatot a tűzifa megrendelés kapcsán.
Gulyás Anita: Olyan erdőgazdálkodótól lehet vásárolni, aki a kormányhivatali nyilvántartásban szerepel.
Zenger Zsolt: Ké11e, hogy aki az előterjesztést elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen Onem szavazat és Otartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.
24/2020. (Vlll.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 28 m3 mennyiségű keménylombos
tűzifára pályázatot nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához, a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. t ö rvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti" A települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására'·. Az önkonnányzatnak önerő
rendelkezésre áll. Az önkom1ányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér.
Felelős: Zenger Zsolt
polgánnester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen O nem és O tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-tervezet szövegét és az alábbi
határozatot hozta:
25/2020. (VJJJ.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt
polgám1ester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 5 igen O nem és O tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.
4/2020. (Vl/1.27.) önkormányzati rendelet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
rendeletét megalkotja.
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Napirend 3. pontja:
Javaslat Vis Maior pályázat benyújtására vis maior támogatásra
Előte1jesztő: Zenger Zsolt polgármester
Írásos előte1jesztés
Zenger Zsolt: Rendkívüli káreseményre be fogják adni a vis maior pályázatot.
Gulyás Anita: Tájékoztatta a testületet, hogy a pályázatot a káreseményt követő 7 napon belül kell rögzíteni,
amely határidő jogvesztő. 40 napon belül 90%-os támogatásra nyújtható be a pályázat, amely
utófinanszírozott, összesen 15 % előleg kérhető le. Az eredeti állapot helyreállítására adják a támogatást. A
kincstár már kint volt helyszíni ellenőrzésen.
Zenger Zsolt: Felbecsülték, hogy mennyi a kár.
Gulyás Anita: Tájékoztatott, hogy 12.587 e Ft. a kár összege, de ez már tartalmazza a biztosító kártérítését is.
Azonban a biztosító térítését még nem tudják pontosan meghatározni, ezért egy becsült összeg került a
pályázatba beépítésre. A pályázathoz szükséges a szaké1tői vélemény beszerzése, azonban Regenyei Péter
szakértő még nem készítette el.
Zenger Zsolt: Elmondta, hogy a szaké1tő az eredeti állapotról kért fényképeket, valamint pontos térképet a
helyszínről. Ezeket el fogja küldeni. A biztosító felé is fényképekkel kell igazolni a kárt. A becsült kár az
ingatlanban keletkezett legföképp.
Mezőfi Mihály: Véleménye szerint a biztosító elemi kárnál előleget szokott küldeni.
Gulyás Anita: Elmondta, hogy a környéken sok volt a káresemény. A vis maior pályázathoz szükség lenne a
biztosító kártérítésének megjelölésére is, azonban ők nem kommunikálnak. A gépekben bekövetkezett kárt a
biztosító téríti. A vis maior pályázatot önkormányzati tulajdonban lévő az épületre, útra és a hídra lehet
beadni. A biztosító ki sem jött a helyszínre, pedig kérték, hogy mérje fel a károkat. A biztosítási
jegyzőkönyvet a vis maiorhoz csatolni kell. A pályázatnak kötelező formája van, ennek egyik feltétele az,
hogy a káresemény következtében a kötelező feladatokat nem tudja ellátni az önkormányzat, illetve
kártérítési igényt nyújtott be a biztosítóhoz.
Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előte1jesztést elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 ta1tózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
26/2020. (Vl/1.25.) Kt. határozat
A Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: önkormányzati épület-, út-,híd földcsuszamlás, helyreállítása
helye Nemeskisfalud (pontos cím és helyrajzi szám(ok)
51 helyrajzi számú
47 helyrajzi számú
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás

összeg

2020.év
1.108.680.- Ft.

%
10

1.500.000 Ft
0.- Ft
4

Források összesen

9.978.115.- Ft.
12.586.795.- Ft.

90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 12.586.795.- Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja/ részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezi.
■

A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).
51 helyrajzi számú Garázs épület (név, hrsz) Falugondnoki Szolgálat fenntartás

■

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkonnányzat az épületek kapcsán biztosítással
rendelkezik/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

Aegon
Magyarország
Budapest
72907

ZRT.

■ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt/ nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó.
*A képviselő testület határoz arról, hOf:,')' a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtmtamú
biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes
Igazgatósága felé.
■

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel
történő helyreállítását.

■

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni
(a megfelelő rész aláhúzandó).

■

A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (11.28.) számú Költségvetési
Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgám1estert a pályázat benyújtására.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 4. pontja:

Javaslat vis maior pályázati önrészről, megelőlegezésről
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Írásos előte1jesztés

Gulyás Anita: Elmondta, hogy a becsült kárösszeg 12 millió Ft., 15%-a előlegben lekérhető. A fennmaradó
részt saját forrásból kell fedezni. A stabilitási törvény határozza meg, hogy mikor vehet fel hitelt az
önkom1ányzat, és milyen feltételekkel. A támogatás megelőlegezéshez nem kell kormányzati engedély. Vis
maior pályázatban szerepeltetünk 9.978 eFt-ot , amelynek 15%-át lelet előlegként lekérni„ A különbségre
hitelt kell felvenni. 12 hónapon belül kell elszámolni a kapott vis maior támogatással. Ezért van szükség hitel
felvételére. A jelenlegi testületi döntés arról szól, hogy a testület felhatalmazza a polgánnestert, hogy a
takarékszövetkezettel felvegye a kapcsolatot, körülbelül 8,4 millió Ft. támogatás megelőlegezési hitel
felvétele a javaslat. Be kell előtte adnia vis maior pályázatot. Reméli, hogy mielőbb döntést hoz a
Belügyminisztérium a pályázat ügyében.

s

Zenger Zsolt: Várták, hogy a kormány rendkívüli támogatásról dönt, de ez nem történt meg.
Gulyás Anita: Elmondta, hogy a pályázatot 12 hónapon belül le kell folytatni, visszaigényelni, elszámolni.
Fontos, hogy minél hamarabb megtörténjen a helyreállítás. A BM állásfoglalás az, hogy a 15% előleget
minél előbb hívjuk le.
Jani Gergely: A kamatterheléssel kapcsolatban érdeklődik.
Gulyás Anita: A jelenlegi döntés arról szól, hogy a testület felhatalmazza a polgánnestert a tárgyalásokra,
egyeztetésekre a takarékszövetkezettel, annak érdekében, hogy a következő testületi ülésre legyen már
konkrétum. Nehéz a vis maior pályázat elkészítése, hiszen sok összetevőből áll, például kárszakértői
vélemény, csúszik a határidő, stb.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tar1ózkodás szavazatokkal az előterjesztést elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
27/2020. (Vlll.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. július 25-i káresemény miatti vis
maior pályázat megelőlegezése kapcsán 8.481.398.- Ft. összegű támogatás előfinanszírozásának biztosítására
támogatásmegelőlegezési hitelt vesz fel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézettel vegye fel a
kapcsolatot.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Napirend 5. po11tia:
Beiskolázási támogatásokról döntés (szóbeli)
Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester
Zenger Zsolt: Elmondta, hogy minden iskolás gyenneknek 10.000.- Ft/fő beiskolázási támogatást adna.
Általános iskolás 6 fő van a településen. Óvodásuk nincs. 4 egyetemista korú diák él a településen.
Mezőfi Mihálv: Az egyetemistáknak is 10.000. Ft. a támogatás?
Zenger Zsolt: Nem, az általános iskolásoknak 10.000. -Ft. a támogatás, az egyetemistáknak 15.000.- Ft.
lenne a javaslata. Nekik iskolalátogatási igazolást is hozniuk kell. Javasolta, hogy az egyetemistáknak utalják
az összeget. Az általános iskolás korú gyennekeknél nem készpénzt javasol adni, hanem levásárlási
lehetőséget a böhönyei Vianni üzletben.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal az alábbi határozatot hozta:
28/2020. (Vlll.25.) Kt. határozat
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemeskisfaludi 6 fő általános iskolás korú
gyermek részére 10.000.- Ft/fő beiskolázási támogatást állapít meg, melyet a böhönyei Vianni üzletben
vásárolhatnak le. A testület a 4 fő nemeskisfaludi egyetemista részére 15.000.- Ft/fő beiskolázási támogatást
állapít meg, melyhez iskolalátogatási igazolás bemutatását kéri.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

6

Napirend 6. poutia:
Képviselői felvetések, javaslatok
Egyéb képviselői felvetés, javaslat nem hangzott el, ezért Zenger Zsolt polgármester az ülést 11.10 perckor
bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt
polgármester

b(w

Gulyás Anita
az SZMSZ szerint
helyettesként a jegyző helyett eljáró
gazdasági vezető
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Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlására
Tisztelt Képviselő- testület!
A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti" A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására" jogcím szerinti települési önkormányzatok
részére. A támogatásra A Belügyminisztérium 2020. január l-jei adatai alapján az 5.000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkonnányzatok pályázhatnak. Keménylombos tűzifa
igénylése esetén 15.000 Ft/erdei m3 + áfa támogatásban részesülhet az önkormányzat, önrész vállalása
nem szükséges. A pályázat benyújtási határideje 2020. augusztus 3 1.
Nemeskisfalud Község Önkormányzata maximum 28 m3 igényelhető mennyiségre nyújthatja be
pályázatát.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Nemeskisfalud Község Önkormányzata 28 m'
mennyiségű keménylombos tíízifára nyújtsa be pályázatát, melyhez önerő biztosítása nem szükséges.
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 20 I 0. évi CXXX. törvény 17.§ alaRján:
1./ Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet tervezet a rászoruló családoknak nyújt önkormányzati támogatást.
2./ Környezeti és egészségi következmények:
A rászorulók egészségének javulása érhető el a rendelet tervezet által.
3./ Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terhek növekedésével nem számolunk. Egyedi szociális döntések szükségesek.
4./ Jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A pályázat csak úgy nyújtható be, hogy a szociális tűzifa kiosztását rendeletben szabályozza az
önkormányzat.
5./ Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Szociális és pénzügyi területen
számolunk többletmunkával, melynek feltételei adottak
Böhönye, 2020. augusztus 13.

Határozati Javaslat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 28 m3 menny1segu
keménylombos tűzifára pályázatot nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához, a Magyarország
„
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti A
települési önkonnányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására". Az
önkonnányzatnak önerő rendelkezésre áll. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában
részesülöktől ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Határozati Javaslat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról
szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
Felelős: Zenger Zsolt
polgármester
Határidő: azonnal

Rendelet alkotási javaslat

Ncmcskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról
szóló rendeletét megalkotja.

Rendelet-tervezet
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Szociális célú tüzelőanyag biztosításáról
Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló
2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti" A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására" jogcím, a következőket rendeli el.
1. § ( 1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján
Böhönye Község Önkormányzata által központi forrásból pályázott és elnyert szociális célú
természetbeni tüzelőanyag juttatásban részesülhet az a rászoruló, akinek jövedelmi és vagyoni
helyzete miatt aránytalan nehézséget okoz lakásának a fűtése, és a tüzelőanyag juttatás nélkül lakását
az emberi tartózkodásra alkalmas hőmérsékletre nem tudja felfűteni.
(2) A szociális tüzelőanyag juttatásra vonatkozó kérelmet a Böhönyei Közös Önkormányzati
Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a kérelmező aktív korúak ellátásában.
időskorúak járadékában, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására - települési támogatásban (e támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesül-e. A kérelemben meg
kell jelölni azt is, hogy a kérelmező halmozottan hátrányos helyzetű gyermek vagy gyermekek
ellátásáról gondoskodik-e.
(3) A (2) bekezdésben felsoroltakon túl támogatásban részesülhet az a kérelmező, akinek a családjában
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a min imái nyugdíj 150%-át.
(4) A szociális tűzifajuttatásnál az elbírálás során előnyt éveznek, előnyben részesülnek azok az (2)
bekezdésben írt rászorultak, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy - tekintet
nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásban (e
támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével
kapcsolatos támogatásban), továbbá előnyt élveznek a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket vagy
gyermekeket nevelő család.
(5) A juttatható szociális tüzelő anyag mértéke fűtési szezononként háztartásonként legfeljebb 5 111 3
tűzifa. Ugyanazon lakásra vonatkozóan szociális tüzelőanyag juttatás támogatás csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(6) A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról a polgármester határozattal dönt. Az
önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülöktöl ellenszolgáltatást nem kér.
2.§ ( 1) E rendelet 2020. október l-jén lép hatályba. Kérelmeket ezt követően lehet az
önkormányzathoz benyújtani.
(2) E rendelet a 2021. április 30-án hatályát veszti.
kmf.

&é-

Zenger Zsolt
polgármester

jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020.
jegyző

Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu

Előterjesztés
Javaslat pályázat benyújtására vis maior támogatásra

2020. július 25-én a hirtelen lezúduló nagy menny1segu esov1z, villámárvizet okozott
településünkön, amelynek következtében több önkormányzati tulajdon esett áldozatul. A
káresemény kapcsán a 9/2011. (11.15.) Kormányrendelet alapján 2020. július 30-án bejelentést
tettünk vis maior káreseményről.
Az előzetesen becsült helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának mértékéig támogatási előleg
nyújtható be. A 9/2011. (11.15.) kormányrendelet 5.§. (2) bekezdése szerint a helyreállítási,
védekezési költségek 90 %-ának megfelelő mértékű támogatás nyújtható be. A bejelentést
követően minden esetben haladéktalanul. de legkésőbb 30 napon belül a Magyar Államkincstár
által koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez. A Magyar Államkincstár 2020. augusztus
06-án vizsgálatot lefolytatta. A vis maior esemény bejelentését követő 40 napon belül kell
pályázatot benyújtania.
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek vis maior pályázat benyújtását.
Böhönye, 2020. augusztus 14.

A Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselőtestületi ülésén úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: önkormányzati épület-, út-,híd földcsuszamlás, helyreállítása
helye Nemeskisfalud (pontos cím és helyrajzi szám(ok)
51 helyrajzi számú ,
47 helyrajzi számú
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Ee.véb forrás

2020. év

1.108.700.- Ft

1.500.000 Ft
0.- Ft

%
10

Források összesen

9.978.300.- Ft.
12.587.000.- Ft.

90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 12.587.000.- Ft.
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rcsz aláhúzandó)
biztosítani.
A testület nyilatkozik arról. hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezi.

•

A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák) .
51 helyrajzi számú Garázs

•

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat az épületek kapcsán
biztosítással rendelkezik/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

•

épület (név, hrsz) Falugondnoki Szolgálat fenntartás

Aegon
Magyarország
Budapest
72907

ZRT.

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.

*A képviselő testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást
köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja
a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.

•

Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.

•

Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem
tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

•

A testület a saját forrás összegét a 2020. évi költségvetéséről szóló l /2020. (11.28.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Nemeskisfalud Község Polgármesterétől
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
8719. Böhönye Fő u. 26.
Telefon: 85-522-004
E-mail: bohonye@somogy.hu
Előterjesztés
Javaslat vis maior pályázati önrészről, megelőlegezésről
A 9/2011. (11.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) alapján önkormányzatunk vis maior
támogatásra a 2020. július 25-i káresemény kapcsán pályázatot nyújt be. Kormányrendelet 5.§. (2) bekezdése
alapján a helyi önkormányzat a helyreállítási, védekezési költségek 90 %-ának megfelelő mértékű támogatásra
adhat be igényt. Az előzetes becsült helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ára adhatunk be előleget. A
kormányrendelet 7. §. (4) bekezdés d; pontja alapján ,. a támogatás lehívására a miniszteri döntést követően 12
hónapon belül az elszámolási határidő-módosítás esetén legfeljebb 24 hónapon belül - benyújtott számlák
esetén van lehetőség, a lehívási határidő elmulasztása jogvesztő". Ezek alapján a 15% előleget tudunk
leigényelni, a fennmaradó összeget saját forrásból kell biztosítanunk a lehívás ig.
A 201 1. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról szól, amelynek 10. §-nak
,,( 1a) Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - a (2) bekezdés szerinti kormányzati engedély
nélkül megköthető ügyletek és a ( 10) bekezdés szerinti adósságmegújító ügylet kivételével - csak abban az
esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális
adóját bevezette.
(2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására
a) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével a központi költségvetésből nyújtott, európai uniós vagy más
nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének és az így megnyert támogatás
előfinanszírozásának biztosítására szolgáló."
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
E!!.véb forrás
Vis maior támo!!atási i!!énv
Források összesen

2020.év
1.108. 700.- Ft
1.500.000 Ft
0.- Ft
9.978.300.- Ft.
12.587.000.- Ft.

%

10

90
100

A vis maior támogatás 9.978.300.- Ft., amelyre 15 % előleget lehet kérni, azaz 1.496.745.- Ft. A különbség
8.481.555.- Ft. ezen összegre támogatás megelőlegezési hitel kell szükséges lehívni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a leírtak alapján döntsön vis maior pályázat megelőlegezésről.
Böhönye, 2020. augusztus 14.
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Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testüíéte a 2020. július 25-i káresemény miatti vis maior
pályázat megelőlegezése kapcsán 8.481.555.- Ft. összegű támogatás előfinanszírozásának biztosítására
támogatásmegelőlegezési hitel vesz fel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgánnestert, hogy a számlavezető pénzintézettel vegye fel a kapcsolatot.
Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

