
JOGUTÓDLÁST MEGÁLLAPÍTÓ OKIRAT 
( Ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez )

Alulírottak egyrészről Sásdi Általános Művelődési Központ ( 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.: 
képviseli: Gálné Banizs Gabriella igazgató: törzskönyvi szám: Magyar Államkincstár Baranya Megyei 
Igazgatóság 769305:adószám: 15769307-2-02: KSH-szám: 15769307-8510-322-02: OM azonosító: 
201881), mint .iooutéd /  a továbbiakban: jogutód /  másrészről Sásd Város Ónkormányzata ( 7370  
Sásd, Dózsa György utca 32.: képviseli: Rabb Győzőné polgármesteri feladatokat ellátó 
alpolgármester: törzskönyvi azonosító ( PÍR ): Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság 
724188;adószóm: 15724186-2-02: KSH-szám: 15724186-8411-321-02: Áht. azonosító: 733788 ), 
mint a Sásdi Általános Művelődési Központ Alapítója és Fenntartója /  a továbbiakban: 
Alapító/Fenntartó /  között a mai napon az alábbi célból és fe ltéte lek  szerint:

1 . /  Aláírók rögzítik, hogy a már megszűnt „Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános 
Iskolája" ( 7370 Sásd, Szent Imre u. 29. ) 1/1-ed részben tulajdonaként nyilvántartott 
alsóörsi belterületi 596 hrsz-ú-, természetben 8226 Alsóörs, Vörös Hadsereg u. 40. / 
ténylegesen: Füredi u. 54. / sz. alatti,lakóház, udvar megnevezésű ingatlan.

A tulajdonjog bejegyzésére jogelőd javára 1997-03-11 napján került sor végrendeleti öröklés 
címén. A jelen okirathoz K/l alatt csatolt 2004-12-09-i keltezéssel ellátva a jogi személyiségű 
intézményfenntartó társulás Egységes Szerkezetű Alapító Okirata tartalma szerint a Települések 
Oktatási Társulása /  TÓT / ,  mint önálló jogi személyiségű és önálló költségvetési szervként működő 
szervezet megszűnik ill. átalakul nem jogi személyiségű társulássá, egyidejűleg Alapítók 
létrehozzák a Sásdi Általános Művelődési Központot ( 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.) , 
amely önálló jogi személy és önálló költségvetés? szerv is egyúttal. A K/2 alatt csatolt 2009-06- 
10-i Alapító Okirat szerint a Sásdi Általános Művelődési Központ .jogelődje - többek között a 
Települések Oktatási Társulásán kívül - a Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskoláig 
bejegyzett ingatlan tulajdonos.

2. / Aláírók K/3 alatt csatolják a T Ó T  megszűnésére vonatkozó 2013-05-31-i keltezésű - 
2013-07-01-i hatályú - Megállapodást valamint annak részeként a Sásdi Általános Művelődési 
Központ módosított Alapító Okiratát 2013-06-03-i keltezéssel. Az Alapító Okirat 6 ./  pontja 
szerint a Sásdi ÁMK költségvetési szerv jogelődje - többek között- a Települések Oktatási 
Társulása valamint a Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskolája bejegyzett 
ingatlan tulajdonos is. Felek rögzítik, hogy a K/4 alatt csatolt Sásdi ÁMK törzskönyvi kivonata 
is közvetlen jogelődként tűnteti fel az 556518 törzskönyvi azonosító számú. Települések 
Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskola bejegyzett ingatlan tulajdonost.

3./ Az 1./ és 2./ pontban írtak valamint csatolt okiratok alapján felek - jogutód és jogutód 
alapítója/fenntartója, utóbbi úgyis, mint a jogutódlással csatolt okiratok szerint korábban megszűnt 
ingatlan-nyilvántartási tulajdonos Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskolája 
alapítója/korábbi fenntartója és tulajdonostársak részéről eljáró gesztor - egyezően megállapítják, 
hogy az ingatlan-nyilvántartás szerint nyilvántartott ingatlan tulajdonos Települések Oktatási 
Társulása Sásdi Általános Iskolája általános jogutódja.
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így az iskola nevén nyilvántartott ingó- és ingatlan vagyon tulajdonosa ill. kötelmi jogosultja - 
csatolt közokiratokkal is alátámasztottan - a Sásdi Általános Művelődési Központ önállóan 
működő és jogi személyiséggel bíró költségvetési szerv.

4 . / Sásd Város Önkormányzata, mint a Sásdi Általános Művelődési Központ jogutód alapítója és
fenntartója jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ jogutód kérelme alapján az illetékes járási földhivatal 
az alsóörsi belterületi 596 hrsz-ú-, természetben 8226 Alsóörs, Vörös Hadsereg u. 40. / 
ténylegesen: Füredi u. 54. / sz. alatti,lakóház, udvar megnevezésű ingatlan tekintetében a 
Tele ülések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskola gyára 1/1-ed arányban az ingatlan- 
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogot - az intézmény jogutódlással történő megszűnésére 
tekintettel -  töröl je és jogutódként nevezett ingatlan tekintetében, jogutódlás jogcímén a Sásdi 
Általános Művelődési Központot ( 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc út 3.: képviseli: Gálné Banizs Gabriella 
igazgató: törzskönyvi szám: Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság 769305:adószám: 
15769307-2-02: KSH-szám: 15769307-8510-322-02: OM azonosító: 201881 )
be iegyezze/nyilvóntartásba vegye.

5 . /  Jelen okiratot aláíró jogi személyek törvényes képviselői az okirat aláírásával büntetőjogi 
felelősségük tudatában kijelentik, hogy az általuk képviselt jogi személyek a vonatkozó közhiteles 
nyilvántartásba bejegyzett ( nyilvántartásba vett ) jogi személyek és képviselők képviseleti joga 
korlátozásra nem került.

6 . /  A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv valamint 
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen okirat, - mely 2 /  azaz kettő /  számozott oldalból áll -  6 /  azaz hat /  egymással szó szerint 
megegyező eredeti példányban készült, amelyet a felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Felek képviselői jelen okirat elkészítésével és ügyvédi ellenjegyzésével megbízzák a dr. Halmos 
Ügyvédi Irodát ( ügyintéző: dr. Halmos Péter ügyvéd ) /  7621 Pécs, Mária u. 29., e-mail: 
peter@dravanet.hu / .  A megbízás kiterjed az illetékes járási földhivatal és NAV illetékhivatal előtti 
képviseletre is. Az ellenjegyzés időpontja az okirat keltezésének és aláírásának időpontjával 
megegyező ( Inytv. 32. § (4) bek. ).
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Balatonfüredi Járási Földhivatal 
Balatonfüred
8220 Balrt >nfür*d, Ftlf 5 kör 2.
Tel.: Of/87/581-190 fax:06/87/581-191

Oldal: 1 /3
O g / i n t  - z j :
Nemes Mónika

Egyszerűsített határozat - szemle 
Tulajdoni lap másolatként nem használható:

34354/4/2014.07.11
2014.09.03 14:05:49

ALSÓÖRS Szektor : 50
belterület HRSZ: 596 
vörös hadsereg utca 40

---------------------- ------------- I.rész-------------------------------------
1. Az ingatlan adatai:

Alrészlet adatok Alosztály adatok
jel mu-.ág (kitett)min.o. ha,m2 kat.jőv. ha,m2 kat.jöv.

/AK.fill./ /AK.fill./
kivett 476

lakóház, udvar
Földrészlet őssz.: 476

------------------------ --------IT.réaz--------------- ----------------
2 .  C je g .Z v j  h a t á r t z a t :  TA 2j 5/ 1Í*'‘7 .03 .  U  T * r l „  h a t á r o z a t :  3 4 3 5 4 / 4 /2 0 1 4 .0 7 .1 1

Túl.hányad:l/l
Jogcím: végrendeleti Öröklés, 34255/1997.03.11 

Jogállás: tulajdonos
Jogosult neve: TELEPÜLÉSEK OKTATÁSI TÁRSULÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 

Törzsszám: 3769
Címe: 7370 SÁSD Szent Imre utca 29

3. r^jegjZj határozat: 343.r V4/2014.07.11 
Túl.hányad:l/l

Jogcím: Jogutódlás. 34354/2014.07.11.
Jogállás: tulajdonos

Jt jc* ült n€ a: SÁSDI ALTALAííO” víÜ"ELŐD£SI KÖZPONT Tv,r?.sszém: 157Ó9307 
Címe: 7370 SÁSD Rákóczi Ferenc üt 3

--------------- ----------------III. rész ........................... ....
BEJEGYZÉST NEM TARTALMAZ



Balatonfüredi Járási Földhivatal 
Balatonfüreű
e230 Balatonfür-J/ Felső k-z 2.
Tel.: 06/87/581-190 fax:06/87/581-191

Oldal: 
Ügyintéző: 
Nemes Mónika

2 / 3

Egyszerűsített határozat - szemle
Tulajdoni lap másolatként nem használható: 

34354/4/2014.07.11
2014.09.03 14:05:49

ALSÓÖRS Szektor : 50
belterület HRSZ: 596
vörös hadsereg utca 40

A Sásdon, 2014. május 15-én kelt jogutódlást megállapító okirat, a 
Sásdon, 2004. december 9-én kelt megállapodás, a Sásdon, 2009. 
július 1-én kelt alapító okirat, a Sásdon, 2013. május 31-én kelt 
megállapodás, a 02-TNY-3208-2/2014-769305. számú törzskönyvi 
kivonat, aláírási címpéldány és kérelem alapján a tulajdonjogot a 
II/3. sorszám alatt bejegyeztem.
Az eljárás díja az 1996. évi LXXXV. tv. 32/A. § /l/ bekezdése 
alapján 6.600.- Ft, mely összeg megfizetésre került.
A határozat ellen a kézb-s_ítéstői számított 30 n:p«,n belül a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalához lehet fellebbezni, 
amit a Balatonfüredi Járási Földhivatalnál kell benyújtani. A 
fellebbezési díj mértéke 10.000,- Ft, mely összeg a Balatonfüredi 
Járási F^ldhi ital pénztárába t rténő készp-nzbefizetéssel, ^g_ a 
"eszprém Meg. ei Kormányhivatal Foltíhi atala elUtán^zat- 
felhasznál'si keret számlája ja-ára tv.rténC készpénz-átutalási 
megbízással, illetve az 10048005-00301569-00000000 számú 
jzámla;zámra t_rt4nő átutalási megbizissal teljesíthet'. Az 1996. 
évi LXXXV. törvény 32/E. § (2) bekezdése szerint a díj megfizetését 
igazoló okiratot a fellebbezéshez csatolni kell. Banki átutalás 
esetén a gyorsabb ügyintézés érdekében a közlemény rovatban fel kell 
tüntetni a2 ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan 
helyrajzi számát, valamint a Balatonfüredi Járási Földhivatal 
rövidített megnevezését (BFJFH).
A fellel! vzési lehetőséget a közigazgatási hat sági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(Két.) 98. § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése, valamint a 
338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése 
biztosítja.
A járási földhivatal hatáskörét az ingatlan-nyilvántartásról szőlő 
1997. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdése és a 338/2006. (XII.23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. § (1) bekezdése, 7. § (i) 
bekezdése, míg illetékességét a 149/2012. (XII.28.) VW rendelet 1. § 
alapozza meg.



Balatonfüredi Járási Földhivatal 
Balatonfüred
8230 Bjili.t-.nfüred, Fel3í fctz 2.

Oldal:
Uc^ intéz 3: 
Nemes Mónika

3 / 3

Tel.: 06/87/581-190 fax:06/87/581-191

Egyszerűsített határozat - szemle
T u la jd o n i la p  m á so la tk é n t nem h asz n á lh a t* ,:

3 4 3 5 4 / 4 / 2 0 1 4 . 0 7 . 1 1
2014.09.03 14:05:49

ALSÓÖRS Szektor : 50
belterület HRSZ: 596 
Vörös hadsereg utca 4a

Dr. Kuti ' -n >nika hi -atalv-szetö ne*'áben és megbízásiból:

1. DR. HALMOS ÜGYVÉDI IRODA Címe: 76___________________

2 .  I r a t t á r  C ím e: 8230 B á l á t  >nfiAre.l F e l  .0  k ö z  2 .

3. N I l l e t é k  Főosztály Címe: 8200 VESZPRÉM

4. CÁSDI Általános liÖVELÓDSri h.’zrcMT Címe: 7370 C.̂ SD Kíkc :zi Ferenc út 3 
Magj.1 ♦ er. okiratok

j c g i  kéf i s e l ö  u t j á n

5. TELEPÜLÉSEK OKTATÁSI TÁRSULÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Címe: 7370 SÁSD Szent 
Imre utca 29

Értesülnek:

B a l a t o n f ü r e d ,  2 0 1 4 . 0 9 . 0 3

ü . 'EilKH P énzügy i F ő o jz t-1 ;  Cirae: P200 “ ES2rRÉM





Sásd Város Képviselő-testülete

K I V O N A T

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 16. napján tartott 
rendkívüli zárt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Telekvásárlás (volt Tejbolt épülete)

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -  5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
108/2020. (VII. 16.J KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 
előteijesztésére úgy döntött, hogy az önkormányzat intézménye, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ tulajdonában álló 596. hrsz-ú, természetben 
Alsóörs, Vöröshadsereg (Füredi) u. 40. szám alatti lakóház, udvar megnevezésű, 
476 m2 területnagyságú ingatlanát értékegyeztetéssel, gazdasági rendeltetésükre 
figyelemmel elcseréli a Gyurkovics és Társa Kft. (7370 Sásd, Erzsébet u. 10.) 
tulajdonában álló 233. hrsz-ú, természetben a Sásd, Szent I. u. 8. szám alatti 
kivett áruház megnevezésű, 2177 m2 területnagyságú ingatlanra.
Az önkormányzat és a Kft. az ingatlanok tulajdoncseréjénél a csereingatlanok 
értékét kölcsönösen és egyezően 21 mFt-ban állapították meg. A csereingatlan 
értéke vonatkozásában az önkormányzat Szamosi Alice ingatlanforgalmi 
értékbecslő, igazságügyi szakértő május 15. keltezésű értékelési 
bizonyítványában meghatározott értéket, valamint a Kft. tulajdonosával történő 
előzetes szóbeli megállapodást vette alapul.
A Képviselő-testület az ingatlanok cseréjénél a Kft. tulajdonában lévő ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésénél figyelemmel volt a városfejlesztési 
célkitűzéseire, ezen belül a megépülő új 24 férőhelyes bölcsőde megfelelő 
elhelyezésére. A tulajdonjog megszerzésével a képviselő-testület a már nyertes 
pályázatában meghatározott helyszínt módosítani kívánja, melynek értelmében 
az új bölcsőde létesítésének helyszíne a Sásd belterület 233. hrsz-ú ingatlan 
lenne.
A Képviselő-testület a Sásdi Általános Iskola pedagógusainak balatoni 
nyaralásához továbbra is lehetőséget nyújt a fonyódligeti üdülőjében, az előzetes 
foglalásoknál előnyben részesítéssel.
A Képviselő-testület köszönettel elfogadja a Kft. ügyvezetője, Gyurkovics János 
támogató hozzájárulását, amelyben 400 eFt pénzbeni támogatást ad az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátására, ezen belül különösen a 
koronavírus-járvánnyal összefüggő védekezésekre.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az előszerződés 
megkötésére, miután a Kft. a pénzbeni támogatását az önkormányzat számlájára 
befizette.
Az előszerződés alapján feljogosítja a bölcsőde megvalósítására vonatkozó 
támogatási szerződés módosításának kezdeményezésére.
Szerződő felek megállapodtak abban is, hogy a felmerülő ügyvédi költségeket 
1/2-1/2 arányban viselik.
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A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az Alsóörs 
vonatkozásában illetékes Földhivatalnál kezdeményezze az önkormányzat 
vagyonával való rendelkezéséről szóló egységes szerkezetbe foglalt 10/2006. 
(VII.04.) Ökr. rendelet 25.§-a alapján a tulajdonjog átvezetését a Sásdi Általános 
Művelődési Központról Sásd Város Önkormányzatára.

Az előszerződés megkötésének határideje: 2020. július 31.
A csereszerződés megkötésének határideje: 2020. szeptember 30.

Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Kmft.

Dr. Jusztinger János s.k. 
polgármester

Dr. Kajdon Béla s.k. 
jegyző

Kivonat hiteléül:
Fjásd, 2020. augusztus 3
: m \í--------
Tollár Mónika 
titkársági főelőadi



Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település központi ügyeleti ellátásával három 
árajánlat értékelését követően 2020. október 1-től további 1 évre a SPED-MED Egészségügyi, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízza meg, a szolgáltató közvetlen NEAK-finanszírozásával. A 
feladat-ellátási szerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2020. augusztus 15.
Felelős: polgármester



Pályázati Kiírás 

2020. jú lius....

A belügyminiszter pályázatot hirdet -  az államháztartáséit felelős miniszter egyetértésével -  a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXX1. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet 1. 8. pont szerinti

A települési önkormám zatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására

összhangban
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Állt.), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Hl. törvény,
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXX1I. törvény,
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451 /2016. (XII. 19.) Korín, rendelet, és 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XH. 31.) Korín, rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) 

rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a 
Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre 
többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a 
legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások 
tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tözifavásárláshoz vagy 
barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 8. pont alapján a pályázati célra 5 000,0 millió forint áll 
rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Belügyminisztérium 2020. 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 alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra (a 
továbbiakban együtt: ellátott):

• az önkormányzat 2019.évi átlagos közfoglalkoztatotti létszám adata,
• az önkormányzat 2018, évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásában 

részesülők száma,
• az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti adatgyűjtés alapján a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), illetve
• a 2020. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva kettővel).
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Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei nrVel látott tűzifa 
mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 erdei 
m'Vellátoít tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 
q/eliátolt szén mennyiséget igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére minden, 5000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség során alkalmazott módszertan kizárólag az igényelhető mennyiség 
meghatározását szolgálja.

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 
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 16 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos 
fafajta esetében 10 000 Ft/erdei in3+áfa, szén esetében 3000 Ft/q+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 
15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 9 000 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+ófa, 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 2020. 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 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

d) vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani.

A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett cbr42 önkormányzati 
információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület szerinti Adatlapon rögzíti a 
pályázat célja szerinti igényét, valamint rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt 
dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.
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A Pályázó önkormányzat a lezárás állapotváltóssal az ebr42 rendszer által automatikusan generált 
Nyilatkozat űrlapot -  mely tartalmazza a feltöltött dokumentumok nevét is -  az ebr42 rendszerből 
pdf formátumban letölti, majd az ASP Iratkezelő szakrendszerben iktatja.

Az ASP iratrendszerben iktatott Nyilatkozatot a Pályázó önkormányzat polgármestere az ASP 
rendszerben elektronikusan aláírja.

Ezen aláírás időbélvegzőie szerinti napon az aláírt Nyilatkozatot az ebr42 rendszerben, az erre 
kialakított felületen visszatölti, és ugyanezen a napon a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: 
Kincstár) részére a MAKPER elnevezésű (KR1D azonosító: 434024334) hivatali kapujára megküldi.

A Nyilatkozat űrlap ebr42 rendszerbe történő visszatöltése és a MAKPER hivatali kapura 
történő megküldése együttesen jelenti a pályázat benyújtását.

A Nyilatkozat Kincstár MAKPER hivatali kapuján történő megküldésének határideje alapesetben
legkésőbb:

2020. augusztus 31.

Egy önkormányzat egy alkalommal nyújthat be pályázatot.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázatok papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat 
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

7. Az ebr42 rendszerbe feltöltendő, rögzítendő és hitelesítendő dokumentumok

I. Az Adatlapon feltöltendő és rögzítendő dokumentumok:
1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben megfelelően kitöltött Adatlap

2.
A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat (veszélyhelyzet 
esetén polgármesteri határozat), mely tartalmazza a saját fonás biztosítására
vonatkozó igazolást

II. Az elektronikusan aláirt Nyilatkozat

8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 
Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 83. §-a alapján végzi.

Az Igazgatóság által előírt hiánypótlás során, a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumokat, 
az adatlap szükség esetén történő módosítását a pályázat benyújtása során alkalmazott eljárással, 
elektronikus úton kelj teljesíteni.

Az Igazgatóság a pályázatok felülvizsgálatát követően tájékoztatja, a Belügyminisztérium 
önkormányzati Gazdasági Főosztályát, a BELUGY elnevezésű hivatali kapun (KR1D: 629214158) 
keresztül a felülvizsgálatok eredményéről.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot az ok megjelölésével az 
Igazgatóság elutasítja és egyúttal elektronikus úton értesíti a Pályázót.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter 
állapítja meg, akként hogy a keménylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 erdei m3 alatti 
mennyiségek, a lágylombos tűzifa igényekből elsődlegesen a 40 erdei m3 alatti mennyiségek, 
barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt
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meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, az önkormányzat 2018. évi, OSAP 1206 szerinti 
adatgyűjtés alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 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 döntése meghozatalkor további szempontokat is mérlegelhet.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok 
miniszterhez történő beérkezését követő 15 napon belül dönt, de legkésőbb 2020, szeptember 30-ig.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus 
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést 
követő 5 munkanapon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormanv.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ebr42 önkormányzati információs 
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása 
esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű 
támogatás megítélésére. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez 
öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való 
jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 5 munkanapon belül 
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Államkincstár az utalványozást követően soron 
kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +/- 5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm 
átmérőjű tűzifának kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) történő megvásárlására 
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20-40 mm átmérőjű barnakőszén 
vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott 
követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb 
feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás 
felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2021. február 15-éig osztja ki a 
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2021. március 31- 
éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban, melyből egy 
példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
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elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, a tüzelőanyag 
mennyiségét, valamint az átvétel idejét.

A tűzifa származását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009, évi 
XXXVII. törvény 90. §-a szerint kell igazolni. A beszerzett tűzifa mennyiségének igazolása érdekében 
e rendelkezés szerinti szállítójegy(ek) másolatát az elszámoláshoz csatolni kell.

A tűzifa, valamint a szén szállításából -- ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is — származó 
költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a 
tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-éig az Igazgatóság felé a miniszter 
által kiadott adatlap szerint elektronikusan számol el az ebr42 rendszeren keresztül. Az elszámolásban 
a szociális tószorultság és a 2020. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre hivatkozni 
kell. Az önkormányzat a támogatás elszámolása során a felhasznált számlák, egyéb bizonylatok 
eredeti példányára köteles rávezetni a „2020. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás terhére 
elszámolva” záradékot.

Az elszámolás elektronikus benyújtására vonatkozó eljárásrend megegyezik a pályázat benyújtása 
során alkalmazott eljárásrenddel.

A kincstár a támogatás elszámolásáról 2021. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési 
kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban tájékoztatja az érintett 
települési önkormányzatot.

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás pénzügyi felülvizsgálatát, továbbá a 
támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján annak elfogadását, a 94. §-ban és 91-99. §-ban 
meghatározott feladatokat -  a döntés-előkészítés, a támogatási szerződés módosításának, 
felmondásának vagy az attól való elállás kivételével -  a Kincstár látja el.

Az Igazgatóságnak az elszámolás Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll rendelkezésre. A 
felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elektronikusan, továbbá az országos felülvizsgálatot 
követően elektronikusan értesíti a minisztert.
Az Igazgatóság elektronikusan tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás 
elfogadásáról, illetve a visszafizetési kötelezettség megállapításáról.

Ha az Igazgatóság az elszámolás felülvizsgálatát követően megállapítja, hogy a Kedvezményezett a 
kapott támogatási összeget nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, értesíti a 
Kedvezményezettet. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást, támogatásrészt a Kedvezményezett az 
Állt. 53/A. §-ának és az Ávr. 83, § és a 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság 
útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.

Részletfizetési kérelmet -  a késedelmi kamat kivételével -  a Kedvezményezett az Ávr. 99. § (2) 
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
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hogy kőtelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az 
Ávr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel.

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1690) fordulhatnak.
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Szociális Tűzifa 2020.
Igényelhető mennyiségek

Település köbméter Önerő
Felsőegerszeg 34
Meződ 22 27 940 Ft
Pálé 22
Sásd 350 444 500 Ft
Varga 34
Vázsnok 24 30 480 Ft


