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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

KEOP-1.1.1/C/13 pályázat műszaki tartalma
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. június 21-én kihirdetésre került a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat.
Ez az új pályázati lehetőség szorosan kapcsolódik a már nyertes KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 számú
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című projekthez.
Az új pályázati rendszerben előnyt élvez az a pályázó, aki ez utóbbi pályázatban már nyertes, ezért állapodott meg
úgy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás, hogy a megnyert pályázat struktúrájára épülve pályázna az új
lehetőségre.
Az új lehetőség szinte a régi kiegészítéseként valósulhatna meg, hiszen az abban jó pár éve meghatározottak mára
már szinte elavultak, illetve nagyban hozzájárulna a mostani eszközbeszerzés a gyomaendrődi hulladék-szállítás ill.
kezelés jogszabályokban is kötelezően előírt fejlesztéséhez (mellékelve a két pályázat egymásra épülésének
folyamatábrája!).
A Kistérségi Iroda előzetes adatokat kért be Önkormányzatunktól, mely adatok pontosítása lenne a Képviselőtestület feladata. Az idő rövidségére való tekintettel küldtük meg az előzetes adatokat, melyek véglegesnek a KT
döntése után tekinthetők (a tervezett nettó összegek nem hivatalos, hanem szakemberekkel egyeztetett, előzetes,
szóban meghatározott, távlati árajánlatok). Eleinte a felállás úgy lett meghatározva, hogy jelenleg a pályázatíró cég
kiválasztása folyik, amennyiben eredményes az eljárás, úgy a pályázatíró cég felkeresi a tag Önkormányzatokat a
műszaki paraméterek megadása végett. Ez a folyamat most felgyorsult, szükségessé vált a megvalósíthatósági
tanulmányhoz ill. a költség-haszon elemzéshez a műszaki tartalom mielőbbi benyújtása.
Jelen pályázat támogatható tevékenységének köre igen behatárolt. Mivel a Kistérség pályázik, így szeretnénk a
programban részt vevő településekkel egységes irányvonalat képviselni, melyben a gépesítés ill. az informatikai
rendszer fejlesztése a fő irányvonal. Előzetesen főösszegként 300-500 M Ft lett meghatározva, azonban azt az
információt kaptuk, hogy a projektben szereplő nagyobb települések 300 M Ft körül terveznek, tehát a főösszeg
alakulása ennél jóval magasabban várható (nyújtható támogatás összege: min. 100 millió Ft – max. 3 milliárd Ft).
A projekt megvalósításának határideje 2015.06.30., pénzügyi zárás 2015.12.31.
A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás meghatározása a kötelezően
alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés
által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás esetében a
támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan): maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem
haladhatja meg a támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában szereplő elszámolható költségek 95%-át.
A reálisan felvállalható önerő (5% nem elsz.kts.+ 27% ÁFA) 2014 év, ill. 2015 I. f.évében 50-60 M Ft közötti
összegre becsülhető.
Támogatható tevékenységek:
Támogatható szakmai tevékenységek köre: települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése,
illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a
közszolgáltatás átalakulása miatt kieső kapacitások helyettesítésére:
1. Megelőzés
• „újrahasználati” központok fejlesztése pl. meglévő hulladékudvarok átalakításával;
• a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az ahhoz kapcsolódó helyi
komposztálási program végrehajtásával;
• szemléletformálás a megelőzés érdekében (önállóan nem támogatható tevékenység).
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
• gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés;
• gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés.
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
• lomtalanítási hulladék további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése.
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
• gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés (a hulladékgazdálkodási rendszerek korszerűsítésének és
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hatékonyság-növelésének érdekében a gyűjtőedény és a gyűjtőjármű beszerzés önmagában nem támogatható
tevékenység, csak a következő két informatikai fejlesztés legalább egyikével történő együttes megvalósítás esetén);
• gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés (amennyiben már rendelkeznek ilyen informatikai
rendszerrel, annak alkalmazása a projekt keretében beszerzett eszközökre);
• tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítása egyedi azonosítóval (RFID chip,
mikrochip) ellátott gyűjtőedényzet, helyszíni tömegmérésre alkalmas gyűjtőjárművek beszerzésével, mérőeszközök
beszerzésével, valamint kapcsolódó informatikai fejlesztéssel (csak egységes, az eszközparkot és informatikai
hátteret is biztosító rendszer kialakítása, illetve kibővítése támogatható).
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
• hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez szükséges,
nem beépített eszközök/gépek és járművek beszerzése (targonca, bálázógép, homlokrakodó, konténerszállító
jármű, nyerges vontató, billencs, pótkocsi stb.);
• hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó berendezések, kizárólag mobil
változatban;
• hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer,
homlokrakodó, stb.).
Nem támogatható tevékenységek
• építési tevékenységek;
• építési-bontási hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;
• nem települési (pl. ipari, mezőgazdasági) hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;
• nem lakossági eredetű veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;
• a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása;
• a vegyesen gyűjtött maradék hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása;
• a gyártói felelősség körébe tartozó hulladék hasznosításához kapcsolódó tevékenységek.
Nem elszámolható költségek:
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános
feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A konstrukció keretében nem
elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet az alábbi, a projekt költségvetése során nem
tervezhető költségekre.
• Olyan tevékenység költségei, amelyhez a kedvezményezett, vagy bárki más már támogatást, vagy bármilyen
más pénzeszköz átvételt igénybe vett, kivéve MT/RMT, CBA átdolgozása, illetve ha a tevékenység a meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerelemek bővítésére-továbbfejlesztésére irányul (pl: meglévő hulladékgyűjtő logisztikai
rendszer fejlesztése).
• Az ÁFA összege, függetlenül attól, hogy az ÁFA-t a kedvezményezett ténylegesen levonásba helyezi-e (a
pályázati adatlapban található nyilatkozatokat ennek megfelelően kell megtenni!).
• Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei.
• Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához nem elengedhetetlenül
szükségesek.

A tervezett beszerzés táblázatos formába foglalva:
KEOP-1.1.1/C/13. pályázat előzetes igényei - Gyomaendrőd
Tevékenységek

Tervezett
mennyiség

1. Megelőzés:
- Szemléletformálás a megelőzés érdekében
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése,
korszerűsítése:
- Gyűjtőedényzet beszerzése: 120 l szelektív
hulladékgyűjtő edényzet
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai
fejlesztés
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése,
anyagában történő hasznosítása:
- Lomtalanítási hulladékok további kezelését, illetve
hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése:
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése,
korszerűsítése:
- Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzése
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai
fejlesztés
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Tervezett nettó
összeg

Tervezett nettó
összesen

1 db

2 500 000,00 Ft

2 500 000,00 Ft

4 000 db

16 500,00 Ft

66 000 000,00 Ft

1 db

20 000 000,00 Ft

20 000 000,00 Ft

- Tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő
gyűjtési rendszer
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése,
korszerűsítése:
- Hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar,
átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez
szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek
beszerzése:
- 3 m3 konténer
- 5 m3 konténer
- Konténer szállító jármű
- Önjáró gallyaprító jármű (Mulag)
- Multicar v. Unimog alapgép + emelődarus adapter +
utánfutó
- Villás targonca (6t, Diesel)
- Hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító
vagy osztályozó berendezések, mobil változatban:
- Gally aprító/ágdaráló (30-40 LE, Diesel)
- Gally bálázó + Erőgép (MTZ)
- Mobil üvegtörő kanál + Erőgép (Bobcat)
- Hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil
gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer,
homlokrakodó, stb):
- Forgó kotró
- Pótkocsi (6,5 t, magasítós)
- Gumikerekes dózer

1 db

52 000 000,00 Ft

52 000 000,00 Ft

10 db
10 db
1 db
1 db

250 000,00 Ft
350 000,00 Ft
6 000 000,00 Ft
30 000 000,00 Ft

2 500 000,00 Ft
3 500 000,00 Ft
6 000 000,00 Ft
30 000 000,00 Ft

1 db
1 db

54 000 000,00 Ft
8 000 000,00 Ft

54 000 000,00 Ft
8 000 000,00 Ft

1 db
1 db
1 db

8 000 000,00 Ft
15 000 000,00 Ft
20 000 000,00 Ft

8 000 000,00 Ft
15 000 000,00 Ft
20 000 000,00 Ft

1 db
1 db
1 db

30 000 000,00 Ft
10 000 000,00 Ft
30 000 000,00 Ft

30 000 000,00 Ft
10 000 000,00 Ft
30 000 000,00 Ft
357 500 000,00 Ft

Saját erő:
Nem tám. 5%
ÁFA 27%
Saját erő összesen:

17 875 000,00 Ft
96 525 000,00 Ft
114 400 000,00 Ft

Reálisan vállalható önerő 2015.06.30-ig:

50 000 000,00 Ft

Fenti táblázatban látható, hogy a reálisan vállalható önerőt a tervezet jóval meghaladja, emiatt szükséges a
tervezetet csökkenteni az önerőnek megfelelően kb. 156 M – 187 M Ft közötti összegre.
A pályázat jellege alapvetően a hulladékgazdálkodás, ezen belül is a hulladékudvarok fejlesztése. Ennek
megfelelően, illetve figyelembe véve az eddigi pályázatok gépbeszerzéseit (Start km.pr., KEOP-1.1.1/2F/09-112012-0005), a műszaki tartalom szempontjából is javasolható a csökkentés.
A fenti költségeken kívül még figyelembe kell venni a teljes projekt lebonyolítását is, mind a közbeszerzés, mind a
tájékoztatás, a nyilvánosság, a projektmenedzsment Önkormányzatunkra eső költségeit is, melynek nagyságrendje
még nem ismert.
A műszaki tartalom meghatározása mellett szükséges a Képviselő-testület részéről egy felelős személy kijelölése,
mely személy mindkét pályázattal kapcsolatban hiteles információkkal rendelkezik, a két tendert összefogja,
koordinálja. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottságának elnöke Betkó József a kezdetektől fogva dolgozik a projektekben, az ezzel kapcsolatos Társulási
üléseken mindig részt vett. Ismeri az előző pályázat műszaki tartalmát, javaslatait mindig a gyomaendrődi
sajátosságok figyelembe vételével tette meg, a projektekkel kapcsolatban hiteles információkkal tud szolgálni mind a
Képviselő-testület részére és mind a lakosság részére is. A két jelen projekt összefogására, koordinálására az ő
személye javasolandó.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat műszaki tartalmának megvitatására, a végeleges adatok
meghatározására, valamint a Képviselő-testület oldaláról a jelen pályázatot összefogó felelős személy kijelölésére!

1. döntési javaslat
"Műszaki tartalom meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat műszaki tartalmát
az alábbiak szerint határozza meg:
KEOP-1.1.1/C/13. pályázat előzetes igényei - Gyomaendrőd
Tevékenységek

Tervezett
mennyiség

1. Megelőzés:
- Szemléletformálás a megelőzés érdekében
2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése,
korszerűsítése:
- Gyűjtőedényzet beszerzése: 120 l szelektív
hulladékgyűjtő edényzet
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai
fejlesztés
3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése,
anyagában történő hasznosítása:
- Lomtalanítási hulladékok további kezelését, illetve
hasznosítását elősegítő eszközök beszerzése:
4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése,
korszerűsítése:
- Gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzése
- Gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai
fejlesztés
- Tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő
gyűjtési rendszer
5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése,
korszerűsítése:
- Hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar,
átrakó stb.) és berendezések üzemeltetéséhez
szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek
beszerzése:
- 3 m3 konténer
- 5 m3 konténer
- Konténer szállító jármű
- Önjáró gallyaprító jármű (Mulag)
- Multicar v. Unimog alapgép + emelődarus adapter +
utánfutó
- Villás targonca (6t, Diesel)
- Hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító
vagy osztályozó berendezések, mobil változatban:
- Gally aprító/ágdaráló (30-40 LE, Diesel)
- Gally bálázó + Erőgép (MTZ)
- Mobil üvegtörő kanál + Erőgép (Bobcat)
- Hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil
gépek, járművek beszerzése (kompaktor, dózer,
homlokrakodó, stb):
- Forgó kotró
- Pótkocsi (6,5 t, magasítós)
- Gumikerekes dózer
Mindösszesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 09.
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Tervezett nettó
összeg

Tervezett nettó
összesen

Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Felelős megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat felelősének a
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának elnökét,
Betkó Józsefet bízza meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 09.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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Összefoglaló a kistérségi települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztéséről
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-005
KEOP-1.1.1./C/13
Megvalósítandó fejlesztési irányvonalak
Szelektív hulladékgyűjtés

→ 5 db új gyűjtő sziget kiépítése, és a meglévők áttelepítése az
üdülő körzetekbe → 1 db 16 m3-es gyűjtő jármű → 1 db homlokrakodó → meglévő hulladékudvar fejlesztése, bővítése → informatikai
fejlesztés → 1 db válogató rendszer → hulladékudvar berendezéseinek fejlesztése (targonca, bálázó gép, MULTICAR, futószallag, mérleg)
Szelektívhulladék gyűjtőedényzet beszerzés (háztartásonként: papír, PET, üveg)

Eredmény: értékesíthető bálázott hulladék
Komposztálás

→ 986 db 240 l-es BIO-kuka → 800 db házi komposztáló → 80 db 400 l-es házi komposztáló →
20 db 1000 l-es házi komposztáló → 1 db komposzt aprító és forgató → 1 db homlokrakodó → hulladékudvar berendezéseinek fejlesztése

50db 1100 l zöldhulladék gyűjtő konténer

(targonca, zsákoló gép, mérleg)
Eredmény: zsákos és ömlesztett komposzt, virágföld értékesítésre
Kommunális hulladékgyűjtés
Tömegarányos hulladékgyűjtési rendszer kiépítése
Lomtalanítás, zöldhulladék gyűjtés
1 db önrakodós tehergépkocsi beszerzés
Újrahasználati központ (hulladékudvar fejlesztése)
1 db mobil építési hulladék aprító, daráló

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-1.1.1/C/13
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
című
konstrukcióhoz

érvényes: 2013. június 21-től
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A.

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Jelen Pályázati felhívás az Általános Pályázati Útmutatóval együtt nyújt tájékoztatást a
konstrukció keretében kiírt pályázati feltételekről. Az Általános Pályázati Útmutatóban
meghatározott feltételek – amennyiben attól való eltérés nem megengedett –, jelen
konstrukcióra is vonatkoznak.
Továbbá lásd Általános Pályázati Útmutató.

A1. Alapvető cél és háttér információ
A Környezet és Energia Operatív Program hulladékgazdálkodási beavatkozási logikája
alapján, összhangban a hatályos jogszabályok előírásaival és a lakosság
egészségvédelme érdekében az országban mindenütt közel azonos színvonalú, de a helyi
adottságoknak
megfelelően,
technológiájában
differenciált
hulladékgazdálkodási
feltételeket kell létrehozni.
A korszerű, logisztikai alapon szervezett, a szelektív hulladékkezelésre alapozott
hulladékgazdálkodási rendszereken keresztül lehetséges a hulladékgazdálkodási
prioritások
érvényre
juttatása
(megelőzés,
hasznosítás,
környezetkímélő
ártalmatlanítás).
A lakosság egészségvédelme érdekében, az Európai Uniós, továbbá a hazai jogszabályi
követelmények kielégítése céljából az elmúlt években számos hulladékgazdálkodási
rendszer továbbfejlesztése, bővítése megtörtént, illetve folyamatban van (részben
ISPA/KA, részben KEOP forrásból). A hatékony, térségi szintű hulladékgazdálkodási
rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott országos
célkitűzések elérését.
A konstrukció keretében a hulladék lerakástól történő eltérítéséhez szükséges eszközök
támogathatóak. A konstrukció a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése révén hozzájárul a hazai
hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének átalakításával, kiemelten a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) hatályba lépésével jelentkező új feladatok,
kötelezettségek teljesítéséhez. A konstrukció egyik célja a piaci viszonyok
átrendeződéséből, a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és
kezelő kapacitások helyettesítése a szolgáltatás fenntarthatóságának érdekében. A
lerakási járulék bevezetésével a környezetvédelmi szempontokon túlmenően
gazdaságilag is indokolttá válik a hulladék lerakás előtti kezelése, és ezzel a lerakott
hulladék mennyiségének csökkentése.

A2. Részcélok
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezhetők.

A3. Rendelkezésre álló forrás
A KEOP-1.1.1/09-11 számú konstrukcióval közösen a projektek megvalósítására 20072013. időszakban 88,09 milliárd forint áll rendelkezésre melyből eddig 69,84 milliárd
forint kötelezettségvállalásként lekötésre került.
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A4. A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás
Jelen kiírásban a pályázatok az Általános Pályázati Útmutató A4. fejezet b) pontja szerinti
egyfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.
Továbbá lásd Általános Pályázati Útmutató.

A5. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Jelen konstrukció keretében nyújtott támogatások nem minősülnek a Környezet és
Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendeletben
szabályozott állami támogatásnak.

A6. Támogatás mértéke
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:
A 260 millió Ft vagy annál nagyobb összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás
meghatározása a kötelezően alkalmazandó költség-haszon elemzés útmutató szerint
elkészített és értékelésre benyújtott költség-haszon elemzés által megállapított
finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik. A projekt-megvalósítás
esetében a támogatás aránya (az elszámolható kiadásra vonatkozóan):
maximum 100% lehet, de a támogatás összege nem haladhatja meg a
támogatási korlátot: a pályázati felhívás C3. pontjában szereplő elszámolható
költségek 95%-át.
A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél az elszámolható kiadás - a projektben
szereplő támogatható tevékenységek besorolásától függetlenül - egységesen az
elszámolható költségek 95%-a. Ezeknél a projekteknél a költség-haszon elemzésből csak
a változatelemzést és a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatát, továbbá tartalékképzés
esetén a kockázatelemzést kell elvégezni.
A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható
költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint a finanszírozási hiány
támogatási korlátot meghaladó részét.
A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból,
regisztrációs díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló
teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási
időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg számításánál az előkészítési szakasz
költségeinek megfelelő kezelése érdekében vegye figyelembe a „Módszertani útmutató
hulladékgazdálkodási projektek költség-haszon elemzéséhez” vonatkozó előírásait.

A7. Támogatás összege
A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege:
Min. 100 millió Ft – max. 3 milliárd Ft.
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B.

PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. A pályázók körének meghatározása
Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak:
•
•

települési önkormányzatok önállóan (321);
települési önkormányzatok által létrehozott jogi személyiséggel rendelkező és jogi
személyiség nélküli társulások (322, 326, 327, 328, 951)1. valamint települési
önkormányzatok együttműködései.

A pályázók két típusba sorolhatók:
A. ISPA/KA hulladékgazdálkodási projekttel rendelkező, vagy KEOP 1.1.1 illetve
KEOP 1.1.1/B konstrukcióra korábban eredményesen pályázó és érvényes
támogatási szerződéssel rendelkező pályázók;
B. fenti hulladékgazdálkodási projektekkel nem rendelkező pályázók.
Az „A” típusú pályázókra – korábbi hulladékgazdálkodási projektjükből adódóan egyszerűsített előírások vonatkoznak a megvalósíthatósági tanulmány és a költséghaszon elemzés tartalmára. Emellett ugyanakkor a pályázatok egyenlő elbírálásban
részesülnek.

B2. Méret
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B3. Székhely
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

B4. Iparág
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B5. Típus
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

B6. Kizáró okok
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.


1
Társulás és társulási megállapodás esetén ld. még 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól
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C. A PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek
Támogatható szakmai tevékenységek köre: települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek továbbfejlesztése, illetve korszerűsítése eszközbeszerzések és/vagy
informatikai fejlesztések révén, továbbá eszközbeszerzések a közszolgáltatás átalakulása
miatt kieső kapacitások helyettesítésére:
1. Megelőzés
A megelőzési tevékenységek az alábbiak lehetnek:
•
•
•

„újrahasználati”
központok
fejlesztése
pl.
meglévő
hulladékudvarok
átalakításával;
a házi komposztálás fejlesztése házi komposztáló edények beszerzésével és az
ahhoz kapcsolódó helyi komposztálási program végrehajtásával;
szemléletformálás a megelőzés érdekében (önállóan nem támogatható
tevékenység).

2. Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
A
szelektív
gyűjtés
eszközparkjának,
informatikai
korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén:
•
•

rendszerének

fejlesztése,

gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés;
gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés.

3. Szelektíven gyűjtött hulladék előkezelése, anyagában történő hasznosítása
Ide tartozik:
•

lomtalanítási hulladék további kezelését, illetve hasznosítását elősegítő eszközök
beszerzése.

4. Vegyes hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, korszerűsítése
A vegyes gyűjtés eszközparkjának, informatikai rendszerének fejlesztése, korszerűsítése
az alábbi tevékenységek révén:
•

•
•

gyűjtőedényzet és gyűjtőjármű beszerzés (a hulladékgazdálkodási rendszerek
korszerűsítésének és hatékonyság-növelésének érdekében a gyűjtőedény és a
gyűjtőjármű beszerzés önmagában nem támogatható tevékenység, csak a
következő két informatikai fejlesztés legalább egyikével történő együttes
megvalósítás esetén);
gyűjtőjárat optimalizációra irányuló informatikai fejlesztés (amennyiben már
rendelkeznek ilyen informatikai rendszerrel, annak alkalmazása a projekt
keretében beszerzett eszközökre);
tömegarányos differenciált díjfizetést lehetővé tevő gyűjtési rendszer kialakítása
egyedi azonosítóval (RFID chip, mikrochip) ellátott gyűjtőedényzet, helyszíni
tömegmérésre
alkalmas
gyűjtőjárművek
beszerzésével,
mérőeszközök
beszerzésével, valamint kapcsolódó informatikai fejlesztéssel (csak egységes, az
eszközparkot és informatikai hátteret is biztosító rendszer kialakítása, illetve
kibővítése támogatható).

5. Hulladékgazdálkodási létesítmények fejlesztése, korszerűsítése
A
hulladékgazdálkodási
eszközbeszerzések révén:

létesítmények

fejlesztése,

korszerűsítése

az

alábbi
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•

•
•

hulladékgazdálkodási létesítmények (hulladékudvar, átrakó stb.) és berendezések
üzemeltetéséhez szükséges, nem beépített eszközök/gépek és járművek
beszerzése (targonca, bálázógép, homlokrakodó, konténerszállító jármű, nyerges
vontató, billencs, pótkocsi stb.);
hulladékok lerakás előtti előkezelését biztosító aprító vagy osztályozó
berendezések, kizárólag mobil változatban;
hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges mobil gépek, járművek beszerzése
(kompaktor, dózer, homlokrakodó, stb.).

C2. Nem támogatható tevékenységek
Kizárólag a C.1. pontban felsorolt, települési szilárd
tevékenységek támogathatók, egyéb tevékenységek nem.

hulladékokkal

kapcsolatos

Nem nyújtható támogatás az alábbi tevékenységekhez:
•

építési tevékenységek;

•

építési-bontási hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek;

•

nem települési (pl. ipari, mezőgazdasági) hulladék kezelésével kapcsolatos
tevékenységek;

•

nem
lakossági
tevékenységek;

•

a veszélyes hulladékok ártalmatlanítása;

•

a vegyesen gyűjtött maradék hulladék égetéssel történő ártalmatlanítása;

•

a gyártói felelősség
tevékenységek.

eredetű

körébe

veszélyes

tartozó

hulladék

hulladék

kezelésével

kapcsolatos

hasznosításához

kapcsolódó

C3. Elszámolható költségek
Az elszámolható költségekre vonatkozó
Pályázati Útmutatóban találhatóak.

általános

feltételek

az

Általános

Az elszámolható költségek ÁFÁ-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására
nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e
vagy sem.
Költségkategóriák:
1.

Immateriális javak/szellemi termékek, vagyoni értékű jogok

2.

Tárgyi eszközök/gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
járművek

3.

Anyagjellegű ráfordítások/anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások,
egyéb szolgáltatások
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C3.1. Utólag elszámolható előkészítési költségek
Az alábbi költségkategóriákon belül az alábbi előkészítési projektelemek költségei
számolhatók el utólag (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem
bővíthető):

2. Tárgyi eszközök/gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
A
tanulmányok
és
vizsgálatok
elkészítése,
közbeszerzés
és
egyéb
projektelemek utólag elszámolható előkészítési költségei együttesen nem
haladhatják meg az elszámolható nettó költség 7%-át, de maximum 20 millió
forintot.

Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése /amennyiben összege a beruházás
értékébe bekerül/

•

Tanulmányok és vizsgálatok projektelemen belül elszámolható költségek (az
útmutatóban foglalt korlátozás figyelembevételével):
 megvalósíthatósági tanulmány és annak részeként költség-haszon
elemzés (továbbiakban KHE);
 informatikai fejlesztés előkészítését megalapozó műszaki terv
 egyéb tanulmány, vizsgálat költségének elszámolására csak
részletes indoklással van lehetőség.
Közbeszerzés (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül)

•

Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 közbeszerzési tanácsadó díja (ennek részeként közbeszerzési
eljárási díj /közzétételi díj);
 közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan
Egyéb (amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül)

•

Egyéb projektelemen belül kizárólag az itt felsorolt költségek számolhatók el, a
felsorolás nem bővíthető.
Egyéb projektelemen belül elszámolható:
 egyéb hatósági díjak (pl. mérő rendszerek hitelesítése).
Az utólag elszámolható előkészítési költségekre vonatkozó korlátozások
Projektelem/előkészítési
költség megnevezése
Tanulmány, vizsgálat
•

Ebből MT és KHE

Maximum nettó elszámolható költség
5%, de maximum 10 M Ft
”A” típusú pályázó esetén 3 M Ft
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„B” típusú pályázó esetén 6 M Ft
•

Ebből informatikai
fejlesztést megalapozó
műszaki terv

2 M Ft

•

Ebből egyéb, a C3.1.
pontban nevesített
tanulmány, vizsgálat

2 M Ft

C3.2. Elszámolható megvalósítási költségek
A költségkategóriákon belül az alábbi megvalósítási projektelemek költségei
számolhatók el (az elszámolható költségek felsorolása teljes körű, nem bővíthető):
1. Immateriális javak
•

Vagyoni értékű jogok

A projektelemen belül vagyoni értékű jogok beszerzési költségei számolhatók el.
Jelen konstrukcióban a szellemi termékek felhasználási joga, és a licencek számolhatók
el. Egyéb vagyoni értékű jog elszámolása csak külön indoklással lehetséges.
•

Szellemi termékek megszerzése

A projektelemen belül a számviteli törvény 25. § (7) bekezdésében foglalt szellemi
termékek közül a szoftverek beszerzési költségei számolhatók el. Szoftveren kívüli
szellemi termék elszámolása csak külön indoklással lehetséges.
2. Tárgyi eszközök/gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
•

Eszközbeszerzés
Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi
eszköz leltárában.
Ezen a projektelemen belül számolható el az alábbi költségek:
 műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, adapterek (pl.
homlokrakodó kanalak, bálafogó adapter targoncához, villa
targoncához, daru gyűjtőjárműre stb.) beszerzése, ideértve a
kapcsolódó, a projekt céljait közvetlenül szolgáló informatikai
rendszer beszerzését is, amennyiben azok az eszközök között
kerülnek nyilvántartásra;
 gépek és adaptereik beszerzése;
 járművek beszerzése (felépítménnyel, adapterekkel együtt);
 kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, pl.: hulladékgyűjtő edényzet. A
projekt keretében beszerzett gyűjtőedényzeten kívüli kisértékű
tárgyi eszköz költsége csak abban az esetben számolható el,
amennyiben az a projekt megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges, és tételes alátámasztására az MT-ben sor került.

•

Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
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A projektmenedzsment feladatokat a kedvezményezett a feladatokra kötött
vállalkozói szerződés(ek) alapján /Kbt. szerint/ láthatja el.
A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
pályázati felhívásban meghatározott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása;
 pénzügyi tanácsadó;
 jogi szakértő;
 műszaki szakértő;
 informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén).
•

Közbeszerzés /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/
Közbeszerzési projektelemen belül elszámolható költségek:
 közbeszerzési tanácsadó díja (ennek részeként közbeszerzési
eljárási díj /közzétételi díj);
 közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége a projektmegvalósításra vonatkozóan

•

Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe bekerül/


Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.

A további tájékoztatási előírásokat az Általános Pályázati Útmutatóban találja.
3. Anyagjellegű ráfordítások/anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb
szolgáltatások
•

Projektmenedzsment /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Ezen a soron vállalkozói szerződés (Kbt.
menedzsment elszámolására van lehetőség.

szerinti)

keretében

kialakított

A projektmenedzsment költségeinek összege a megvalósítás során nem lépheti túl a
pályázati felhívásban meghatározott értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása;
 pénzügyi tanácsadó;
 jogi szakértő;
 műszaki szakértő;
 informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén).
•

PR, ismeretterjesztés /amennyiben összege a beruházás értékébe nem kerül be/
Szemléletformálás, oktatás, képzés a megelőzés és a kiépülő rendszer
igénybevétele érdekében (csak „B” típusú pályázó esetén kötelező: a megelőzési
beruházásokkal együtt el kell érnie az elszámolható költségek 5%-át).
PR, ismeretterjesztés projektelemen belül elszámolható költségek:
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•

ismeretterjesztés,
ennek
részeként
oktatási
segédanyagok
készítése, ismeretterjesztő előadás, tanácsadás költsége, továbbá a
működést támogató kommunikációs terv;
rendezvényszervezés.

Tájékoztatás, nyilvánosság /amennyiben összege a beruházás értékébe nem
kerül be/
Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelező feladatok
költségei számolhatók el az előírások figyelembe vételével.
A további tájékoztatási előírásokat az Általános Pályázati Útmutatóban találja.

4. Személyi jellegű ráfordítások / bérköltség, személyi jellegű egyéb költség,
bérjárulék
Ezen a soron személyi jellegű ráfordításként kizárólag a Kormány által határozattal
elvont2 projektek megvalósítására kijelölt szervezet költségeinek elszámolása lehetséges
(bérköltség, személyi jellegű egyéb költség és bérjárulék), amennyiben az ily módon
elszámolt, saját szervezeten belül kialakított menedzsment illetve közbeszerzési
tevékenységek költsége a beruházás értékébe nem kerül bele.
Költségeinek összege a projekt megvalósítás során nem lépheti túl a lenti táblázatban
feltüntetett értékeket.
Projektmenedzsment alatt az alábbi költségek számolhatóak el:
 általános menedzsment feladatok ellátása
 pénzügyi tanácsadó
 jogi szakértő
 műszaki szakértő
 informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén)
A
projektmenedzsment
személyi
utófinanszírozással történhet.

jellegű

költségének

elszámolása

kizárólag

Az elszámolható költségek maximális összege a megvalósítás szakaszára:
Projektelem
Projektmenedzsment
Tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok

maximum nettó 10 M Ft
a megvalósítás becsült nettó költségének maximum 1%-a

A megvalósítás idejének meghatározásakor a nyertes pályázóknak a pozitív támogatási
döntés dátumát kell kezdő dátumnak venni.


2

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján, ha az Európai
Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség kapcsán a határidőben történő teljesítés
elmaradásának reális veszélye fennáll, a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósításáról
saját hatáskörben gondoskodhat, melyről határozatot hoz. Valamint az Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 170/2012 Korm. rendelet által a Kormány a kötelezettséggel összefüggő beruházás
megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.
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Az egyéb projektelemek elszámolható költségeinek nagyságára, százalékára nincs
korlátozás, de kérjük, vegye figyelembe az A6. pontban szereplő - a projektmegvalósításra nyújtható támogatás mértékére vonatkozó - előírásokat.

C3.3. Elszámolható költségekre vonatkozó egyéb előírások
A feltételek az Általános Pályázati Útmutatóban és a Támogatási Szerződés Általános
Feltételeiben találhatók.

C4. Nem elszámolható költségek
Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható
költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek
közvetlen kapcsolatban.
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el. A
konstrukció keretében nem elszámolható költségek közül különösen felhívjuk a figyelmet
az alábbi, a projekt költségvetése során nem tervezhető költségekre.
•

•
•
•

Olyan tevékenység költségei, amelyhez a kedvezményezett, vagy bárki más már
támogatást, vagy bármilyen más pénzeszköz átvételt igénybe vett, kivéve
MT/RMT,
CBA
átdolgozása,
illetve
ha
a
tevékenység
a
meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerelemek bővítésére-továbbfejlesztésére irányul (pl:
meglévő hulladékgyűjtő logisztikai rendszer fejlesztése).
Az ÁFA összege, függetlenül attól, hogy az ÁFA-t a kedvezményezett
ténylegesen levonásba helyezi-e (a pályázati adatlapban található nyilatkozatokat
ennek megfelelően kell megtenni!).
Beruházások saját kivitelezésben történő megvalósításának költségei.
Nem számolhatók el mindazon költségek, melyek a projekt megvalósulásához
nem elengedhetetlenül szükségesek.

A további általános feltételeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)
Jelen kiírás keretében csak az a projekt kaphat támogatást, amely illeszkedik a meglévő,
jóváhagyott települési rendezési, szabályozási tervhez, valamint a megye, illetve a térség
jóváhagyott fejlesztési programjához.

C6. Projekt iparági korlátozása
Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

C7. Projekt területi korlátozása
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

C8. A projekt megkezdése
A projekt megkezdésének minősül a projekt bármely olyan tevékenységére vonatkozó
beszerzési/közbeszerzési eljárás megindítása, amelyre a pályázó támogatást igényelt.
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Saját felelősségre a támogatási döntés előtt a beruházás megvalósításához szükséges
beszerzési/közbeszerzési eljárások megkezdhetők, de a vállalkozói szerződések a
döntéshozatalig nem léphetnek hatályba. Kivételt képeznek ez utóbbi alól az alábbi
szolgáltatások:

•

projektmenedzsment,

•

tanulmányok készítése, átdolgozása

•

PR.

•

közbeszerzési tanácsadó díja

•

közbeszerzési
vonatkozóan

dokumentáció

kidolgozásának

költsége

a

projekt-megvalósításra

C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső

határideje
A kedvezményezettnek a projektet legkésőbb 2015. június 30-ig kell megvalósítania.
A további feltételeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

C10. Fenntartási kötelezettség
A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia a projekttel kapcsolatban:
•

a megvalósíthatósági tanulmányban bemutatandó megfelelő szakmai üzemeltetési
koncepciót és kockázatkezelési stratégiát dolgoz ki, valamint a jogszabályoknak
megfelelő üzemeltetési környezetet alakít ki a fenntarthatóság érdekében;

•

a megvalósuló beruházások üzemeltetőjének és vagyonkezelőjének kiválasztása
során a pályázónak alkalmaznia kell a Ht. rendelkezéseit, valamint a 4/2011
Korm. rendeletnek a támogatással megvalósuló hulladékkezelő létesítmények,
eszközök működtetéséről szóló speciális szabályait és a hulladékkezelési
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.
(VII. 22.) sz. kormányrendelet szabályait;

•

olyan díjpolitikát alakít ki és alkalmaz, amely egyszerre biztosítja a projekt
műszaki fenntarthatóságát és a szolgáltatás megfizetethetőségét az igénybe
vevők számára. Az alkalmazandó díjpolitikát a pályázó a pályázatában ismerteti. A
díjképzésnek összhangban kell lennie a Ht. előírásaival.

Az általános fenntartási kötelezettségeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban és a
Támogatási Szerződés Általános Feltételeiben.

C11. Fenntarthatósági

és

esélyegyenlőségi

alapelvek

érvényesítése
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.
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C12. Egyéb

korlátozások
kapcsolatban

a

projekt

tartalmával



A projekteknek megvalósíthatósági tanulmányon kell alapulnia. Nem nyújtható
támogatás, amennyiben a megvalósíthatósági tanulmány tartalma nem felel meg
a releváns útmutatóban megfogalmazott követelményeknek.



A beruházás gazdasági fenntarthatóságát minden pályázónak igazolnia kell, és a
költség-haszon elemzésben megadott lakossági és közületi díjak alkalmazását
vállalnia kell összhangban a Ht. rendelkezéseivel.



A pályázó korábbi, ISPA/KA, KEOP-1.1.1., illetve KEOP-1.1.1/B projektjében
megfogalmazott célkitűzés teljesítése érdekében történő beszerzés nem
támogatható. A beszerzés alátámasztásához új célkitűzés megfogalmazása
szükséges.



Lízingelt, bérelt eszközök kiváltása céljából történő eszközbeszerzés támogatható.
Ugyanakkor korábbi ISPA/KA vagy KEOP projektek keretében beszerzett eszközök
pótlását nem szolgálhatja a jelen konstrukció keretén belüli eszközök beszerzése
(a kettős finanszírozás tilalma miatt).



A projekt területéről nem lehet olyan hulladékártalmatlanító létesítménybe
hulladékot szállítani, amely EU támogatás felhasználásával létesült, kivéve, ha a
befogadó létesítmény tulajdonosa nyilatkozik arról, hogy a beszállított többlet
hulladék mennyiség alapján szükség szerint átszámolja a finanszírozási hiányt, a
támogatási arányt és a támogatási összeget, és ez alapján vállalja az esetleges
támogatás visszafizetési kötelezettséget.



Bérelt ingatlanon tervezett fejlesztés nem támogatható.



Osztatlan közös tulajdonban
megvalósíthatósági tanulmány
teljesítése esetén támogatható.

lévő területen tervezett fejlesztés csak a
sablonban és útmutatóban foglalt feltételek

Az általános korlátozásokat az Általános Pályázati Útmutató, illetve a Támogatási
Szerződés Általános Feltételei tartalmazzák.
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D. PÉNZÜGYI
FELTÉTELEK
TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

ÉS

ÁLLAMI

A részletes szabályozást az Általános Pályázati Útmutató és a Támogatási
Szerződés Általános Szerződési Feltételek című dokumentum szabályozza.

D1.

Az önerő összetétele

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

D2.

Egyéb pénzügyi eszközök

Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

D3.

Biztosítékok köre

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

D4.

Előleg igénylése

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

D5.

Egyéb feltételek

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.
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E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
Minimális támogatási pontszám: maximális pontszám 60%-a.
Nem támogatható az a pályázó illetve projekt, amely:
•

a pályázati egységcsomagban foglaltakat nem teljesíti (befogadási kritérium);

•

az előírt pályázati dokumentumokat nem, vagy nem az előírt formában csatolja;

•

a projekt adatlapban található nyilatkozatokat nem, vagy nem teljes körűen teszi
meg;

•

az értékelési rendszerben szereplő bármely K-val jelölt szempont esetében nulla
pontot kap vagy összpontszáma nem éri el maximális támogatási pontszám 60%át;

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
I. Adminisztratív feltételek
BEFOGADÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra.
Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan
igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető
támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a
kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást.
A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott
lehetséges pályázói körbe tartozik.
A pályázatot a pályázati felhívásban előírt példányszámban
nyújtották be.
A pályázatot megfelelő formátumban nyújtották be (a vonatkozó
projekt adatlap használata, amely sem tartalmában sem alakjában
nem változott).
A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által
megfelelő módon aláírásra került (az aláírási címpéldányon szereplő
aláírása pecséttel ellátva).
II. Formai feltételek
II.2. TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK
II.2.1. Általános támogathatósági feltételek
+

A projekt megvalósításának helye megfelel a pályázati felhívásban
meghatározottaknak.

+

A benyújtott ütemterv megfelel a kiírásnak és a projekt a megadott
határidőn belül végrehajtható.

+
+
+
+

A projekt pénzügyi zárása 2015. december 31–ig megtörténik.
A pályázó a pályázati felhívásban meghatározott kedvezményezetti
körbe tartozik 1
A projekt adatlap valamennyi rovata a megadott szempontok szerint
került kitöltésre.
A költségvetésben a költségek és a források összege megegyezik.
A pályázó büntetőjogi felelősségének tudatában aláírta az adatlapon
szereplő nyilatkozatokat
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+
+
+

A kötelező mellékletek az előírt formában rendelkezésre állnak
(pályázati felhívás és MT mellékletei egyaránt).
A pályázati csomag mellékletei megfelelően hitelesítettek (a
mellékletek a pályázó képviselője által szignálásra kerültek).
Az elektronikus és nyomtatott példány megegyezik – nyilatkozat
alapján (az elektronikus formában benyújtott példányban szerepelnie
kell a becsatolt mellékleteknek is).

+

A támogatandó tevékenységek köre megfelel a pályázati felhívásban
foglaltaknak.

+

Az önerő mértéke megfelel az akciótervben meghatározottaknak.

+

A projekt megvalósításra tervezett támogatás összege megfelel a
pályázati felhívásban meghatározottaknak.
II.2. Szakmai támogathatósági feltételek

+ A pályázó rendelkezik a projekthez tartozó településekkel kötött társulási
megállapodással és az megfelel az MT útmutatóban meghatározott
feltételeknek.
+ A projektmenedzsment szervezet felépítése megfelel az MT útmutatóban
meghatározott feltételeknek.
A
projekt teljesíti a hulladékgazdálkodási preferenciákra vonatkozó alábbi
+
kritériumokat (formai értékelés során csak nyilatkozat alapján):
+ a) 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a szerves
hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a képződő
hulladékhoz képest nem romlik.
+ b) A megelőzési és PR tevékenységek legalább a beruházási költség
5%-ával megegyező összegben betervezésre kerültek. (csak a „B”
típusú pályázó esetén)
+ c) A projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó
költség-hatékonysági mutatói elérik az útmutatóban meghatározott
értékeket, feltéve, ha az E1. pontban szereplő képlet H értéke
meghaladja a 0 értéket.
+ d) A projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó
költség-hatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt nélküli eset
útmutató szerint számított költség-hatékonysági mutatóitól.
+

A pályázó a fenntartható fejlődés elvének és az esélyegyenlőség elvének
érvényesítésére a pályázati adatlapon 3-3 intézkedést kiválasztott.

III. Tartalmi feltételek
III. 1. Horizontális szempontok

Pontszám

K

A szervezet esélyegyenlőségi teljesítménye

1

K

A szervezet környezeti fenntarthatósági teljesítménye

1

K

A fejlesztés esélyegyenlőségi értékelése

1

K

A fejlesztés környezeti fenntarthatósági értékelése

1

III.2. Fejlesztés szükségszerűsége, indokoltsága, realitása
K

Tervezési alapadatok realitása

3

K

Célkitűzések realitása

4
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K

Kapacitáshiány megfelelő kimutatása

3

III.3. A projekt illeszkedése az OP, illetve az akcióterv
céljaihoz
T

A megelőzési
teljesítése

tevékenységek

minél

magasabb

mértékű

K

Szelektív gyűjtés: A pontszám a projekt keretében 2016-ban
szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék mennyiségének
és a 2016-ban a szelektíven gyűjthető, képződő hulladék
mennyiségének hányadosa2

K

Szerves
projekt
hulladék
hulladék

hulladék lerakótól történő eltérítése: A pontszám a
keretében 2016-ban lerakótól eltérített szerves
mennyiségének és a 1995-ben képződő szerves
mennyiségének hányadosa 2

III.4.
Változatelemzés
és
a
megfelelősége, megvalósíthatóság

kiválasztott

2

10

változat

K

Változatok
megalapozottsága,
kidolgozottsága,
változatelemzés hiányában az indoklás megfelelősége

K

Műszaki tartalom megfelelősége

15

K

A projektelemek (beruházási költségek) indokoltsága,
elszámolhatósága, realitása. Költséghatékonyság

12

T

Költséghatékonyság javulása E.1. szerint számolva

5

T

Megvalósíthatóság

6

8

III.5. Üzemeltetési környezet
K

Üzemeltetési koncepció megfelelősége (szakmai koncepció,
jogi megfelelőség)

K

Üzemeltetési költségek realitása

5

T

Kockázatkezelés

5

10

III.6. Pénzügyi kritériumok
K

Saját forrás rendelkezésre állása, annak megbízhatósága

K

Az alkalmazandó díjmechanizmus értékelése
műszaki
és
pénzügyi
fenntarthatósága,
megfizethetőség szempontjából.3

K

A közgazdasági költség-haszon elemzés számítása helyes, a
projekt társadalmi hasznossága a közgazdasági költséghaszon elemzés alapján bizonyított. 3

K

A pénzügyi elemzés számítása helyes, a projekt pénzügyi
fenntarthatósága a pénzügyi elemzés alapján bizonyított. 3

Összesen

2

a projekt
illetve
a

6

100

1

– több érintett település esetén minden, a projekt által érintett település tagja a
pályázó önkormányzati társulásnak/együttműködésnek
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2

- Az alábbi szempontokat az itt meghatározott módon kell súlyozni:
Hulladékgazdálkodási célkitűzések alszempontjai
Szelektív gyűjtés
Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése

3

Súly
3
5

- A kötelezően alkalmazandó MT és KHE3 útmutató alapján.

K = kizáró kritérium (a nem megfelelt pályázót a további értékelésből kizárjuk).
T = nem kizáró kritérium (a nem megfelelt pályázó pontszámot veszít, illetve az IH döntésének
megfelelően a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésével biztosíthatja
a megfelelőséget).
+ a pályázat értékelése során értékelt szempont


3

A pályázati csomag részeként az NFÜ által közzétett költség-haszon elemzésre vonatkozó útmutató
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E.1. KÖLTSÉG-HATÉKONYSÁGI KRITÉRIUMOK
Az alábbi táblázat megadja a kiválasztási kritériumoknál több esetben hivatkozott, a
projekt költség-hatékonysági mutatóira vonatkozó elvárásokat:
Hulladékgazdálkodás kiemelt
területei:

költség-hatékonyság
mutató,
tonna/millió Ft

Szelektív gyűjtés

46

Szerves hulladék lerakótól történő
eltérítése

85

A költség-hatékonyság mutató számítását a következők szerint kell elvégezni:
költség-hatékonyság mutató= H/K
H: a projekt hatását mutató hulladék mennyisége, tonna
•

Szelektív gyűjtés esetén a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége.

•

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése:
o szerves hulladék szelektíven gyűjtött és hasznosított mennyisége;
o a szerves hulladék előkezelt mennyisége;
o égetéssel ártalmatlanított/hasznosított hulladék mennyisége.

•

Lerakás: elsődleges és másodlagos hulladék lerakott mennyisége.

K: KHE útmutató szerint számított teljes közgazdasági költség (beruházási költség,
működési költség, maradványérték) jelenértéke, millió Ft.

E.2 Monitoring mutatók
A célkitűzések számszerűsítésére mutatókat (indikátorokat) kell alkalmazni.

1. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente anyagában hasznosított
(komposztáltat is beleértve) települési hulladék mennyisége (kg/fő/év).
2. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente energetikailag
hasznosított (hasznosításra átadott) települési hulladék mennyisége (kg/fő/év).
3. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer működésével évente lerakással
ártalmatlanított (biológiai előkezelés nélkül) települési hulladék mennyisége
(kg/fő/év).
4. A létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer által évente égetéssel ártalmatlanított
települési hulladék mennyisége (kg/fő/év).
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F.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F2. A

pályázatok
határideje

benyújtásának

módja,

helye

és

A pályázatot 2 nyomtatott példányban (1 eredeti és 1 másolati), valamint további 1 teljes
elektronikus példányban, zárt csomagolásban, tértivevénnyel, gyorspostai szállítás vagy
személyes kézbesítés útján kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az MT sablon táblázatait a pályázat elektronikus példányának
részeként Excel formátumban is be kell nyújtani, továbbá az elektronikus példányhoz
fájlstruktúra leírást kell csatolni. Kérjük, hogy az elektronikus fájlnevek képzésekor ne
használjon ékezetes betűket és szóközöket, továbbá a fájlnevek utaljanak a fájl
tartalmára. Amennyiben rendelkezésre áll a szkennelt anyagok Word/Excel verziója,
kérjük azt is nyújtsa be az elektronikus példány részeként.
Kérjük, a pályázat összeállításánál vegye figyelembe a pályázati kiírásban szereplő, az
egyes dokumentumokra vonatkozó konkrét előírásokat. A terveket elegendő elektronikus
formában benyújtani.
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. D és H épület 6. emelet, Titkárság
(postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.)
Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó csomagon a következőket tüntesse fel:
o

a pályázó nevét és címét;

o

a közreműködő szervezet nevét és címét;

o

a pályázati felhívás kódszámát (KEOP-1.1.1/C/13);

Kérjük, hogy az elektronikus információhordozó tokján jól láthatóan tüntesse fel a
Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-1.1.1/C/13), a pályázó nevét és címét.
A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat
az NFÜ honlapján (www.nfu.hu/palyazatok) és az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és
Energia Központ Nonprofit Kft. honlapján (www.nkek.hu) talál, felvilágosítást pedig a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.
A pályázatok benyújtásának első napja: 2013. július 22.
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A pályázatok benyújtása a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges. A
pályázatok formai ellenőrzése a beérkezés, tartalmi értékelése a befogadás sorrendjében
történik.
Az F.3 – F.9 pontokat lásd az Általános Pályázati Útmutatóban és a Támogatási
Szerződés Általános Feltételeiben.

F3. A

pályázat benyújtásával
tudnivalók

F4. A

projektkiválasztás
(eljárásrend)

kapcsolatos

folyamatának

gyakorlati

bemutatása

F4.1 Érkeztetés
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F4.2 Befogadás
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F4.3 Támogathatóság vizsgálata
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F4.4 A hiánypótlás rendje
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F4.5 Tartalmi értékelés
Amennyiben a pályázó az eszközbeszerzések közbeszerzési dokumentációjának
tervezetét hiánypótlás során sem nyújtja be a Közreműködő Szervezet részére, úgy a
pályázatot a Támogató tartalmi értékelés nélkül bírálja el. Mivel ezen dokumentum
hiányában az E. fejezetben található szakmai támogathatósági feltételek nem
megítélhetőek, ezért a pályázat elutasítására kerül sor.
További feltételeket lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F4.6. Projektfejlesztés
jóváhagyás

során

a

továbbtervezésre

vonatkozó

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.
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F4.7 Bírálat
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F4.8 Döntés
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F5. A Támogatási szerződés, támogatási okirat

F5.1 A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F5.2 A Támogatási Szerződés módosítása
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F6. Kifogás
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F7. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F7.1Támogatási előleg igénylésének lehetősége
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F8. A

monitoring adatok szolgáltatásának
előrehaladási jelentések

rendje

és

Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F9. Helyszíni szemle és ellenőrzések
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.
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F9.1 Projektlezáró ellenőrzés
Lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.
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F10. Vonatkozó jogszabályok indikatív listája
Törvények
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
Kormány rendeletek és miniszteri rendeletek
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének
bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeiről
224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a
közszolgáltatási szerződésről
26/2012. (X. 24.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyvről
Közösségi szabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12/EK irányelve (2006. április 5.) a hulladékokról
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről
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F11. Fogalomjegyzék
További általános fogalmakat lásd az Általános Pályázati Útmutatóban.

F12. Csatolandó mellékletek listája
Pályázó Általános nyilatkozata
Megvalósíthatósági tanulmány

F13. Pályázati kiírás elemei
Projekt adatlap
Útmutató projekt adatlap kitöltéséhez
Általános Pályázati Útmutató
Pályázati Felhívás
Támogatási Szerződés sablon
Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató
Arculati kézikönyv
Megvalósíthatósági tanulmány útmutató és sablon
Összefoglaló táblázat az elszámolható költségekről (Word és Excel)
Költség-haszon elemzés útmutató
A települések térkategóriánkénti besorolása a területi kohézió érvényesítésének
értékeléséhez
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete társulási megállapodásának
felülvizsgálata
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetét Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
gesztorságával 2004. november 12-én alapították az önkormányzatok. A tagok közül az eltelt időben többen
kiléptek, de a társulás jelenleg is működik, a szúnyog gyérítési feladatok ellátása a szervezeten keresztül történik. A
szolgáltatás beszerzéséről az önkormányzatok önállóan gondoskodnak, de a pályázatok benyújtása, szakértő
alkalmazása, adminisztratív feladatok ellátása a szervezeten keresztül történik.
Nem javasoljuk, hogy a társulás az Mötv. 87. §-ban meghatározott jogi személyiségű társulássá alakuljon át, de az
együttműködés más formájának biztosítására szükség van. Az önkormányzatoknak azt javasoljuk, hogy
együttműködésüket konzorciumi (polgári jogi társasági szerződés) megállapodás keretében szabályozzák.
Döntési javaslat
"Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 146.§-a alapján javasolja a
Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete tag önkormányzatainak, hogy a jogi személyiséggel nem
rendelkező társulást szüntessék meg, és együttműködésüket konzorciumi megállapodás keretében szabályozzák. A
Képviselő-testület az alábbi tervezet elfogadását javasolja az önkormányzatoknak:

Konzorciumi megállapodás
(Tervezet)
mely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
(képviseli Várfi András polgármester) Köröstarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5622 Köröstarcsa,
Kossuth tér 7. sz. (képviseli: Smíri László polgármester) Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. sz. (képviseli: Sinka Imre polgármester) Mezőberény Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. sz. (képviseli: Siklósi István polgármester)
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5900 Orosháza, Szabadság tér 3. sz. (képviseli: dr. Dancsó
József polgármester) Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1. sz.
(képviseli Herczeg Zsolt polgármester), Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5720 Sarkad, Kossuth út
27. az. (képviseli: Bende Róbert polgármester), Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5510
Dévaványa, Hősök tere 1. sz. (képviseli Pap Tibor polgármester), Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5515 Ecsegfalva, Fő út 67.sz. (képviseli: Kovács Mária polgármester), Szarvas Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 5540 Szarvas, Szabadság út 25-27.sz. (képviseli Babák Mihály polgármester) (továbbiakban
Szerződő Felek)között az alábbi feltételekkel:
Szarvas, Mezőtúr, Békés, Gyula, Mezőberény, Gyomaendrőd, Békésszentandrás, Köröstarcsa, Dévaványa,
Ecsegfalva, Doboz, Lakitelek, Csárdaszállás, Orosháza, Békéscsaba és Gyomaendrőd települési önkormányzatai,
Gyomaendrődön, 2004. november 12-én jogi személyiség nélküli önkormányzati társulást alapítottak Körös-völgyi
Települési Regionális Szervezete megnevezéssel. A társulás céljaként határozta meg a csípő-szunyog elleni
védekezési feladatokat, a cél megvalósítását segítő pályázatok benyújtását. A társulásból időközben kilépett
Békéscsaba, Gyula, Lakitelek, Békés, Csárdaszállás települési önkormányzata. Az alapítók az Mötv. 146. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a közöttük fennálló társulási megállapodást felülvizsgálták.
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1.) A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete megnevezésű jogi
személyiség nélküli társulást a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg megszűntetik. A társulás vagyonnal nem
rendelkezik, egymással szemben követelésük nincs.
A Szerződő Felek a csípő-szúnyog elleni védekezésben a jövőben is együtt kívánnak működni, ennek érdekében
pályázatokat nyújtanak be, a védekezés hatékonyságának biztosítása céljából közösen szakértőt alkalmaznak,
együttműködésüket a jelen megállapodásban szabályozzák, konzorciumot hoznak létre.
Konzorcium megnevezése: Körös-völgyi Konzorcium
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
2.) A Szerződő Felek a konzorcium képviseletével Gyomaendrőd Város polgármesterét (továbbiakban: Képviselő)
bízzák meg, aki a megbízást tisztelettel elfogadja.
A Képviselő a konzorcium névében a célok teljesítése érdekében jognyilatkozatot tehet, a konzorciumra, illetve
tagjára vonatkozó kötelezettségvállalás előtt köteles beszerezni a konzorcium tagjainak írásban megadott
hozzájárulását. A konzorcium tagjának hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha képviselője, a konzorcium ülés
keretében jegyzőkönyvben nyilatkozik a kötelezettség vállalásáról.
3.) A Konzorcium tagjai együttes ülés keretében döntenek pályázat benyújtásáról, a tag által fizetendő vagyoni
hozzájárulás mértékéről, esedékességéről, szakértő alkalmazásáról, a szakértő csípő szúnyog gyérítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról. A Konzorcium évente legalább két ülést tart, melyen a tagot a polgármester, illetve a tag
képviselő-testület által megbízott személy képviseli. A Konzorcium ülését a Képviselő köteles összehívni, ha a tag
írásban, az ok megjelölésével kéri, annak kézhezvételét követő 15 naptári napon belül.
A Konzorcium tagjai a csípő-szúnyog gyérítést végző vállalkozó kiválasztásáról önállóan gondoskodnak, önállóan
kötnek szerződést. A Konzorcium tagjai a beszerzési eljárás előkészítésének összehangolására, hatékonyságának
javítása érdekében a Konzorcium ülésén megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező tagot, vagy külső
szakértőt bízhatnak meg.
4.) A Konzorcium kijelenti, hogy a megszűnő Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete által tett
jognyilatkozatok, vállalt kötelezettségek tekintetében a Konzorciumot, illetve annak tagját jogutódnak kell tekinteni. A
Szerződő Felek kijelentik, hogy a 2013-TAM/000044 sz. alatt a Magyar Turizmus Zrt és a Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint gesztor által Budapesten 2013. május hó 29. napján megkötött támogatási szerződést ismerik,
annak minden rendelkezését magukra nézve kötelezőnek tekintik, azt maradéktalanul teljesítik, és a jelen
megállapodás hatályba lépésének feltételéül szabják, hogy a Magyar Turizmus Zrt elfogadja a támogatott
személyében bekövetkező változást.
5.) A Szerződő Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A Konzorcium tagja az együttműködést a
Képviselőnek megküldött egyoldalú írásos nyilatkozatával megszüntetheti, minden naptári év végével, melyhez
köteles csatolni vállalt kötelezettségének teljesítéséről szóló okiratot. A Konzorcium tagjai egyhangú döntésükkel
kizárhatják azt a tagot aki írásbeli felszólítást követően vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.
6.) A Konzorcium megszűnik, ha erről a Szerződő Felek így határoznak, és döntésükben az el nem számolt
kötelezettségek teljesítéséről rendelkeznek, továbbá ha a tagok száma kettő alá csökken.
A megállapodást aláírók átolvasás és értelmezést követően kijelentik, hogy a jelen okirat akaratukkal mindenben
egyező, aláírására kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Gyomaendrőd,2013. július

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszűntetése
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület
Kondoros Nagyközség Önkormányzatnak Képviselő-testülete, Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
Kétsoprony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Örménykút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Csabacsűd Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Csárdaszállás
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
Hunya
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamin Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint
alapítók társulási megállapodásban jogi személyiség nélküli Önkormányzati Társulást hoztak létre, Gyomaendrődi
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megnevezéssel.
A társulás célja a helyi önkormányzati közszolgáltatási feladatok közül a köztisztasági és településtisztasági
feladatok hatékony és gazdaságos megvalósításának segítése, valamint a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelőmű és a hozzátartozó gépekkel berendezésekkel kapcsolatos tulajdonosi jogokkal és
kötelezettségekkel kapcsolatos döntések meghozatala.
Az alapítók a beruházással létrehozott vagyon üzemeltetésére és működtetésére gazdasági társaságot alapítottak,
az ingatlan tulajdonjoga az alapító önkormányzatok tulajdonába került. A gépeket, berendezéseket, az üzemeltető a
Regionális Hulladékkezelő Kft.-be apportálták a tulajdonosok.
Az alapítok a települési szilárd hulladék kezelésével, gyűjtésével kapcsolatos célkitűzéseik összehangolásáról és
fejlesztések megvalósításáról a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül gondoskodnak.
A társulás vagyonnal nem rendelkezik, az Mötv.-ben, valamint a 2012. évi CLXXXV. tv.-ben meghatározott
hulladékgazdálkodási feladatairól más módon gondoskodnak. A folyamatban lévő peres ügyben a felperesi oldalon
az egyes önkormányzatok állnak, a társulás megszűnésének nincs kihatása a jogi eljárásra.
Az alapítók 2013. július másodikán Gyomaendrődön megtartott egyeztető megbeszélésen a jogi személyiség nélküli
társulás megszüntetésében egyet értettek.
Az alapító önkormányzatok képviselő-testületeit az alábbi megállapodás elfogadására kérem:

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megszűntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért a Gyomaendrődi Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás megszüntetésével, és az alábbi megszűntető okiratot fogadja el:

MEGÁLLAPODÁS
a Gyomaendrődi Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
Amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
(képviseli: Várfi András polgármester) Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5540 Szarvas, Szabadság
út 25-27 (képviseli: Babák Mihály polgármester) Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5551
Csabacsűd, Szabadság út 41. sz. (képviseli: Molnár József polgármester) Kondoros Nagyközség Önkormányzatnak
Képviselő-testülete 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.(képviseli: Dankó Béla polgármester) Kétsoprony Község
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Önkormányzatának Képviselő-testülete 5674 Kétsoprony, Dózsa u.11.(képviseli: Völgyi Sándor polgármester)
Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5552 Kardos, Gyomai út 24. sz (képviseli: Bralás János
polgármester) Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz. (képviseli Petényi
Szilárdné polgármester) Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz. (képviseli
Petneházi Bálintné polgármester) Örménykút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5556 Örménykút, Dózsa Gy
út 26. sz. ( képviseli: Szakács Jánosné polgármester) mint alapítók- továbbiakban, mint alapítók között a mai napon
az alábbiak szerint:
1. Az alapítók társulási megállapodásban jogi személyiség nélküli társulást alapítottak 2009-ben Gyomaendrődi
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megnevezéssel.
2. Az 1.pontban részletesen körülírt társulást a jelen megállapodás aláírásával az alapítók megszüntetik, ezzel
egyidejűleg rögzítik, hogy a társulás vagyonnal, vagyoni eszközzel nem rendelkezik, ezért közöttük elszámolásra
nem került sor, egymással szemben követelésük nincs. A társulással szemben semminemű jogi eljárás nincs
folyamatban.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
A megállapodást aláírók kijelentik, hogy az aláírásra kellő felhatalmazással rendelkeznek arra jogosultak.
A megállapodást a felek átolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
aláírták.
Gyomaendrőd, 2013. július ....
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos további intézkedéseket tegye
meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási
szerződés megszüntetése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást Mezőberény Város Önkormányzatának
gesztorságával működő társulás útján biztosítja városunk lakói számára.
A szociális törvény változása következtében 2013. július 1. napját követően a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
működtetése állami feladattá válik, fenti határnaptól a szolgáltatást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
biztosítja.
A Főigazgatóság arról tájékoztatta a szolgáltatást eddig biztosító Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálatot, hogy ez év december 31. napjáig a feladatot a jelenlegi fenntartókkal kötendő feladat-ellátási
megállapodás alapján kívánja ellátni, változatlan feltételek mellett.
Az intézmény igazgatója telefonon arról tájékoztatta hivatalomat, hogy a Főigazgatóság Mezőberény Város
Önkormányzatával, mint a jelenleg erre a feladatra működési engedéllyel rendelkező intézményfenntartójával a
fennálló feltételekkel – a 11 településre vonatkozóan - köt feladat-ellátási szerződést. A Főigazgatóság arról is
tájékoztatta az intézményt, hogy 2013. december 31-ig nem lesz mód a feladatmutató módosítására.
Mezőberény Város Önkormányzata 2013. június 24-i ülésén döntött a társulás megszüntetéséről, illetve a feladatellátási megállapodás megkötéséről, így biztosítva a 11 településen az év második felében is a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátását.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Mezőberényi Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 74 készülékkel
11 településen – Gyomaendrődön 10 készülékkel – biztosítja. A működtetés feltételei a jogszabályi előírásoknak
megfelelően biztosítottak, a kiadásokat a támogatás teljes mértékben fedezi, önkormányzati hozzájárulást a
működtetés nem igényel.
Tekintettel arra, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladata 2013. július 1. napjától állami feladat, az erre
vonatkozó társulás megszüntetés indokolt.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 91. § b) pontja értelmében a társulás
megszűnik, ha a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntésével
azt elhatározzák.
A Társulási Megállapodás értelmében a társulás megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni. Az
elszámolás során a társult önkormányzatok hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A társulás
által pályázati úton nyert eszközök, berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás arányában kerülnek megosztásra.
Mezőberény Város Képviselő-testülete felhatalmazta a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy
a Társulás tagönkormányzatainak azonos tárgykörben minősített többséggel hozott döntését követően készítse elő a
Társulási Megállapodás 10.) pontja szerinti elszámolást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését a társulás
megszüntetésére vonatkozóan.

Döntési javaslat
"Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőberény, Csárdaszállás, Békés, Bélmegyer,
Kamut, Köröstartcsa, Murony, Tarhos, Gyomaendrőd, Hunya és Kétsoprony települések önkormányzatainak
képviselő-testülete által megkötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási
szerződésről szóló Megállapodást 2013. július 1. napjával felmondja, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott
Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú
Békési Kistérségi Társulás keretein belüli mikrotérségi társulást 2013. július 1. nappal az alábbi megállapodás
szerint megszünteti:
Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződés
felmondásáról
Mezőberény, Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Köröstarcsa, Murony, Tarhos
és Kétsoprony Önkormányzatai a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65.§-ában
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg.
1.) A 2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei, az általuk megkötött jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről szóló Megállapodást 2013. július 1. nappal
felmondják, egyúttal a Megállapodás keretében létrehozott Mezőberény és környéke Jelzőrendszeres Házi
Segítségnyújtási Szolgálat Intézményfenntartó Társulás a többcélú Békési Kistérségi Társulás keretein belüli mikrotérségi társulást 2013. július 1. nappal megszüntetik.
2.) A megszüntetésre kerülő társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
2.1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Mezőberény, Kossuth tér 1.
Képviselője: Siklósi István polgármester
2.2. Csárdaszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Képviselője: Petneházi Bálintné polgármester
2.3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Békés, Petőfi u. 2.
Képviselője: Izsó Gábor polgármester
2.4. Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye:Bélmegyer, Petőfi u 2
Képviselője: Dán Márton , polgármester
2.5. Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kamut, Petőfi S. u. 103.
Képviselője:Balog Imréné polgármester
2.6. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Köröstarcsa, Kossuth Lajos tér 7.
Képviselője: Smiri László polgármester
2.7. Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Murony, Földvári u. 1.
Képviselője: Fekete Ferenc polgármester
2.8. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Tarhos, Petőfi u.29.
Képviselője: Hornok Sándor polgármester
2.9. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Képviselője: Várfi András polgármester
2.10. Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Hunya, Rákóczi u. 19.
Képviselője: Petényi Szilárdné polgármester
2.11. Kétsoprony Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Székhelye: Kétsoprony, Dózsa Gy. u. 11.
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Képviselője: Völgyi Sándor polgármester
3.) A megszüntetésre kerülő társulás tagjai egymással elszámolnak. Az elszámolás során a társult önkormányzatok
hozzájárulásuk arányában jogosultak a vagyonmegosztásra. A társulás által pályázati úton nyert eszközök,
berendezések és vagyontárgyak hozzájárulás arányában kerülnek megosztásra.
Az elszámolást Mezőberény Város Önkormányzata, valamint a Mezőberény Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat készíti elő.
A társulási megállapodás felmondásáról szóló megállapodást annak elolvasása, tartalmának értelmezése után a
képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt
helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
Mezőberény, 2013.………………………
Siklósi István
Balog Imréné
Várfi András

Izsó Gábor
Smiri László
Petényi Szilárdné

Petneházi Bálintné
Fekete Ferenc
Völgyi Sándor
polgármesterek

Dán Márton
Hornok Sándor

Záradék:
A megállapodást a képviselő-testületek alábbi határozataikkal jóváhagyólag elfogadták:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a ………… számú határozatával jóváhagyta.
Békés Város Önkormányzati Képviselő-testülete a …………….. számú határozatával jóváhagyta.
Csárdaszállás Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……………. számú határozatával jóváhagyta.
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……………… számú határozatával jóváhagyta.
Kamut Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ………………. számú határozatával jóváhagyta.
Köröstarcsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete a …………… számú határozatával jóváhagyta.
Murony Község Önkormányzati Képviselő-testülete az ……………….. számú határozatával jóváhagyta.
Tarhos Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……………….. számú határozatával jóváhagyta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a …………………….. számú határozatával jóváhagyta.
Hunya Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ……………………. számú határozatával jóváhagyta.
Kétsoprony Község Önkormányzati Képviselő-testülete a …………………… számú határozatával jóváhagyta.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Optikai kábelhálózat kiépítéséhez terület vásárlás
Csényi István
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békési Kistérség optikai telekommunikációs hálózat fejlesztést tervez Gyomaendrőd Város területén, mely során
egy új optikai légvezeték épülne a Katona József utcától a Sebes György utcai T-Mobile adótoronyig. Ezzel a
beruházással lehetőség nyílna az új városháza épületének rákötése a már meglévő optikai hálózatra.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a júniusi rendkívüli ülésén megtárgyalta a hálózat kiépítéséhez
szükséges magántulajdonban lévő terület megszerzésének lehetőségeit, és az alábbi döntéseket hozta meg.
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 0543 m2 területű út,
illetve a 2591 m2 területű gyep megosztásával keletkező új ingatlan megvásárlására Balasi István tulajdonosnak
(Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ) 700.000,-Ft vételi ajánlatot tesz.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 0543 m2 területű út,
illetve a 2591 m2 területű gyep megosztásával keletkező új ingatlan megvásárlására Balasi István tulajdonosnak
(Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ) az alábbi ajánlatot teszi.
1.
A gyep megosztása útján keletkező területrész fajlagos ára: 30 Ft/m2.
2.
A telekalakítással felmerülő költségeket a PolarNet Kft. átvállalja.
3.
Az adásvételi szerződés megkötése a telekalakítási eljárást lezáró jogerős határozat kézhezvételét követő 8
napon belül.
4.
A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre, illetve az egyesség
megkötésére. Amennyiben az egyesség jelen határozattól eltérően jöhet létre, akkor azt be kell terjeszteni a T.
Képviselő – testület elé jóváhagyásra.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan
megvásárlásának fedezetéül a 2013. évi költségvetés működési tartalékába helyezett központosított támogatást
jelöli ki.
A T. Képviselő – testület döntése értelmében az ajánlat közölve lett Balasi István tulajdonossal, aki azt nem fogadta
el. Balasi István az út alrészletért, valamint a gyepből megosztás útján kikerülő területért összesen 1 millió forintot
kér. Ez az összeg 300 eFt-tal több a Képviselő – testület által jóváhagyottnál.
A beruházást előkészítő PolarNet Kft. vállalja, hogy az optikai kábel NMHH tervezése a továbbiakban is a városháza
épületéig történik (Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) azonban a tervezési díj nem kerül számlázásra Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának. A tervezési díjra 330 ezer Ft lett elkülönítve a 2013. évi költségvetésbe.
A tervezési díj átcsoportosításával lehetőség nyílik az érintett terület megvásárlására.

Döntési javaslat
"Területvásárlás feltételei"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, külterület 086/38 hrsz.-ú ingatlan 1 ha 0543 m2 területű út,
illetve a 2591 m2 területű gyep megosztásával keletkező új ingatlant Balasi István tulajdonossal történt egyeztetés
alapján (Gyomaendrőd, Sebes György utca 52. szám ) megvásárolja az alábbi feltételek mellett.
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1. Az út, valamint a gyep megosztása útján keletkező területrész vételára együtt: 1 millió Ft.
2. A telekalakítással felmerülő költségeket a PolarNet Kft. átvállalja.
3. Az adásvételi szerződés megkötése a telekalakítási eljárást lezáró jogerős határozat kézhezvételét követő 8
napon belül.
4. A vételár megfizetése legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg.
5. Az adásvétel forrása: a 2013. évi költségvetés működési tartalékába helyezett központosított támogatás,
valamint a tervezési díjra elkülönített 330 ezer Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Kistérség optikai telekommunikációs
hálózat fejlesztéshez az új optikai légvezeték építéséhez a 2013. évi költségvetésben elkülönített 330 ezer Ft
átcsoportosításra kerüljön az érintett terület megvásárlására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Valach Béla fogszakorvos írásban jelezte, hogy a fogorvosi feladat ellátására kötött feladat-ellátási szerződést
módosítani szükséges a helyettesítő orvosok személyének, valamint a rendelési idő változása miatt:
Ezidáig a szerződésben csak egy fő szerepelt, a második helyettest az ellátás nagyobb biztonsága érdekében
a Megyei Egészség Pénztár javaslatára kéri bevenni a szerződésbe.
A rendelési idő változása nem érinti a rendelési időtartamát, a rendelést továbbra is heti 30 órában látja el.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése
alapján a rendelési dőre valamint a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerződésben külön ki kell térni. A
személyi illetve a rendelési idő változása, valamint a jogszabályi előírás miatt szükséges a szerződés módosítása,
mely módosításokat a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt.
kérelmének helyt adva, a 1. fogorvosi körzetre 2012. december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés
módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Várfi András
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2013. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. , képviseli:
Várfi András polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
másrészt Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt. (székhely: 5500 Gyomaendrőd Fő u. 106. sz.,
képviselő neve: dr. Valach Béla) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28. napján határozatlan idejű szerződést kötöttek terület-ellátási kötelezettséggel, 1.
fogorvosi körzet ellátására. A rendelési idő változása miatt a szerződés 3. pontja valamint a helyettesítő orvosok
személyének változása miatt a szerződés 3.2. pontja az alábbiakra módosul:
1. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §
(4)-(7) bekezdésében meghatározott fogorvosi feladatait a körzet területén heti 30 órában köteles teljesíteni.
A Megbízott rendelési ideje:
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Hétfő: 7,30-12,30 óráig
Kedd:
-Szerda: 7,30-12,30 óráig
Csütörtök
-Péntek 7,30-12,30 óráig

14,30-19,00 óráig
14,30-19,00 óráig
14,30-19,00 óráig
-14,30-16,00 óráig

A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni elérhetőségét, a rendelési idő kezdő
és befejező időpontját.
2. Megbízott kijelenti, hogy akadályoztatása esetén, saját költsége terhére az EüM rendelet 7. §-ban meghatározott
helyettesítésről gondoskodik. Amennyiben a Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy Megbízó jogosult a
Megbízott költsége terhére a területi ellátásról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy helyettesei:
- Dr. Török Anna
- Dr. Fejes Csaba fogszakorvosok, akik, mindenben megfelelnek a fogorvosokra jogszabályokban
meghatározott személyi feltételeknek.
A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2013. július ……
…………………………….
………………………………..
Dr. Valach Béla és Társai Fogszakorvosi Bt. Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Dr. Valach Béla
Várfi András
képviselő
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyermekétkeztetési pályázat benyújtása
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kihirdetésre került a belügyminisztérium 22/2013 (VI. 11) BM rendelete a szerkezetátalakítási tartalék
felhasználásához kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól.
Magyarország a 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény ( a továbbiakban Kvtv.) 4.
melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő célokra:
a)
A Kvtv. 2. melléklete I.1. c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására
b)
A korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: MIK) által fenntartott, települési
önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez
c)
A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fenti lehetőségek közül a „c” pontra készíthet elő támogatási igénylést.
A támogatás iránti pályázatot a települési nemzetiségi önkormányzatok és azon települési önkormányzatok
nyújthatják be, amelyek a költségvetési támogatások 2013. évi júniusi évközi módosítása alapján a 2013. évi
költségvetési törvény 2. melléklet II. 3. jogcímen támogatásban részesülnek és az egy főre jutó iparűzési adóerőképesség nem haladja meg a 25 000 forintot.
Az önkormányzatot az igényelt támogatáshoz kapcsolódóan előleg illeti meg, mely 2013. június 28-án folyósításra
került 5 057 000 forint értékben.
Az önkormányzatok a miniszterek döntéséről támogatói okiratban értesülnek. Ha a támogatói szerződésben megítélt
összeg kevesebb, mint az előlegként folyósított összeg, úgy az előleg támogatással nem fedezett részéről az
önkormányzat köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2013. szeptember 15-ig lemondani.
A pályázatot 2013. július 10-ig rögzíteni kell az ebr42 információs rendszerben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Döntési javaslat
"Gyermekétkeztetési pályázat benyújtása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetési feladatok támogatása
kiegészítésének érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 07. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. július 9-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működtetői jogának átadása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Dr. Varga Imre ügyvéd
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2013. májusi soros üléséen tárgyalta a gimnázium működtatési jogának átadásával
kapcsolatos szerződés tervezetét. Az eltelt időszakban a tervzet egyeztetése megtörtént, így áttekintette az átvevő
és dr. Varga Imre ügyvéd is aki gondoskodik a szerződés ellenjegyzéséről. A változtatásokat dőlt betűvel jelöltem,
melynek lényege, hogy nem vagyonkezelői jogot, hanem használati jogot kér az átvevő, továbbá kéri azon
támogatás biztosítását, melyet az önkormányzat jelenleg esetlegesen biztosít a gyermek élelmezési feladat
ellátásához. (A javaslatát az egyház képviselője 2013. július 4-én közölte, így az egy gyermekre jutó támogatás
összegének kiszámítása folyamtban van, arról a testületi ülés keretében tudok tájékoztatást adni.) A konyhai falad
ellátással kapcsolatos egyeztetés nem zárult le, ezért a megállapodás tervezete változhat. A jelenlegi tervezet úgy
készült, hogy a feladatokat változatlanul a Gondozási Központ látja el, természetesen más megoldás is lehetséges,
ebben az esetben a konyhai feladatot ellátó dolgozók helyzetét egyeztetni kell. Az előkészítés keretében folyik a
leltározás, egyéb okiratok, tanusítványok előkészítése.
Döntési javaslat
"Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium működtetői jogának átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
működtetői jogának átadásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint az alábbi megállapodás tervezetet elfogadja.
Megállapodás
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. statisztikai számjele:
15725527-8411-321-04, képviseli: Várfi András polgármester), a továbbiakban mint működtető
másrészről
a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: Szeged Aradi vértanúk tere 2. sz. képviseli: dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök), a továbbiakban mint átvevő
között a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Gyomaendrőd Hősök út 43. sz. OM-azonosító:
028379), a továbbiakban mint köznevelési intézmény működtetésének átvételével kapcsolatban az alulírott napon a
következő feltételek szerint.
1. Felek jelen megállapodást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és annak végrehajtási
rendelete, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) alapján kötik.
2. Felek rögzítik, hogy az átvevő a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (a továbbiakban: KLIK) továbbá a
közoktatásért felelő miniszternek bejelentette a köznevelési intézmény fenntartói jogának átvételére vonatkozó
szándékát, melyet a miniszter elfogadott. A fenntartói jog átadásának feltétele a közoktatásért felelős miniszter és az
átvevő közötti köznevelési szerződés létrejötte. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás hatályát veszti,
amennyiben a köznevelési szerződés megkötése, és így a fenntartói jog átadása az átvevő részére 2013. augusztus
31-ig nem történik meg.
3. Felek megállapítják, hogy a fentiekre tekintettel 2013. szeptember 1-i hatállyal az átvevő a köznevelési intézményt
és a köznevelési intézmény által ellátott, gimnáziumi, szakközépiskolai, kollégiumi köznevelési feladatokat átveszi és
ellátja. A köznevelési intézményben a tanulók étkeztetési támogatására a fenntartói jog átadásával a működtető azt
a támogatást biztosítja, mint a saját maga által működtetett oktatási intézményekkel tanuló jogviszonyban álló
gyermekek étkezéséhez biztosít, minden költségvetési évben az önkormányzatnak a költségvetéséről szóló
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rendeletben meghatározottak szerint. A felek egyebekben rögzítik, hogy az étkeztetés megszervezése az átvételt
követően az átvevő kötelezettsége. A pedagógusok a KLIK-től, míg a köznevelési intézmény működtetését végző,
2013. január 1-től a működtető kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasághoz átkerült munkavállalók
a működtetőtől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 36. § (1) bekezdése alapján jogutódlással
visszakerülnek a köznevelési intézmény munkajogi állományába. A munkáltató személyében bekövetkező
változásról a felek együttesen adnak tájékoztatást.
4. Az átvevő kijelenti, hogy a köznevelési intézményben a működtetési feladatot ellátó dolgozók (2 fő karbantartó 3
fő takarító) továbbfoglalkoztatását a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján a
jogutódlás szabályai szerint biztosítja. A Szerződő felek rögzítik, hogy a fenntartói jog átvételével a köznevelési
intézmény jogi státusza nem változik.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon a
működtető tulajdonát képezi. A fenntartói jog átadásával egyidejűleg a működtető az átvevő részére a köznevelési
szerződés érvényességi idejére a köznevelési közfeladat ellátása céljából ingyenes használatba adja a feladatok
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont. A Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy az átvevő köteles
írásban a köznevelési szerződés megszűnéséről 8 napon belül értesíteni az átadót, mint működtetőt, mely okirat
egyben felhatalmazást jelent a használati jog ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére.
A felek megállapodnak, hogy a 674 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd Hősök út 43 szám alatti, továbbá a 687.
hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlanok vonatkozásában az 1/1 arányú tulajdonos
működtető ingyenesen a köznevelési szerződés érvényességi idejére szóló használati jogot biztosít az átvevő
részére. A vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adja az átvevő használatába a működtető. A vagyon
esetleges hasznosításának közvetlenül és közvetve a köznevelési közfeladat ellátását kell szolgálnia, és a jó gazda
gondosságával köteles az átvevő a vagyont használni. A felek megállapodnak, hogy a használatba adó működtető
feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a használati jog a 2013. augusztus 31.
napjától kezdődően a köznevelési szerződés időtartamára az ingatlan-nyilvántartásba 1/1 arányban bejegyzésre
kerüljön használatba adás jogcímen. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről az átvevő köteles gondoskodni.
Szerződő felek rögzítik, hogy magyarországi jogi személyek, és képviselőik kellő felhatalmazással rendelkeznek a
megállapodás megkötésére.
Felek meghatalmazzák dr. Varga Imre ügyvédet (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.), hogy őket e jogügylet során az
Ügyvédi törvényben meghatározott teljes jogkörrel képviselje. A meghatalmazás kiterjed a földhivatali, valamint az
adóhatóság előtti eljárásra is.
6. Felek megállapítják, hogy az átvevő használót – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és
beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint – jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével – nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a használati jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a használatában lévő nemzeti
vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz
vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjoghoz
történő hozzájárulást.
7. Az átvevő a használati jog gyakorlásának időtartama alatt köteles gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről,
állagának megóvásáról, védelméről, üzemképes állapotának fenntartásáról, szükség szerinti felújításáról, köteles
viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket, teljesíteni a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségeket, amely szerint köteles minden év december 31-i fordulónapra leltárt készíteni, azt
könyvvizsgálóval hitelesíteni és február 15-ig a tulajdonosnak megküldeni. Az ingóságokról a működtető számviteli
nyilvántartásaival megegyező tételes jegyzéket kell készíteni, amely tartalmazza azok értékét is. A vagyonnal
kapcsolatban az átvevő köteles a működtető kérésének megfelelően minden lényeges információt megadni. Köteles
az átvevő továbbá a vagyonnal rendeltetésszerűen, az általában elvárható gondossággal gazdálkodni. Az átvevő a
kötelezettsége megszegésével okozott kártért a működtetőnek a polgári jog általános szabályai szerint tartozik
felelősséggel.
Az átvevő a használatba vett ingatlanon csak az átadó működtető előzetes, írásbeli engedélyével végezhet
beruházást.
8. Az átvevő használó biztosítja a működtető részére a használati jog gyakorlásának ellenőrzését. A használó, mint
átvevő köteles tűrni a működtető részéről a használatba adott vagyonnal kapcsolatos, a használó szükségtelen
zavarása nélkül megvalósuló ellenőrzést.
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A használati joggal kapcsolatosan a felek együttműködnek, amely alapján meghatározzák a felek kapcsolattartóit:
A működtető részéről:

- név: Csényi István
- cím: Gyomaendrőd, Selyem út 124
- e-mail cím: penzugy@gyomaendrod.hu
- telefon:521-659

Az átvevő részéről:

- név:
- cím:
- e-mail cím:
- telefon/fax:

9. A felek megállapítják, hogy a fenntartói jog átvétele a 3. pontban meghatározott napon történik, és eddig az
időpontig a köznevelési intézményt működtetni kell, amely a megállapodás megkötésétől a fenntartói jog átvételéig a
működtető feladata. Ez alatt az időszak alatt a működtető köteles ugyanazokat a karbantartási munkálatokat
elvégezni az ingatlanon, amelyeket évente, a tanévkezdést megelőzően szükség esetén elvégzendő (pl.: szükséges
tisztasági festés, meszelés).
Felek megállapodnak, hogy az átvevő az ingó vagyont vagyonleltár alapján, míg az ingatlan vagyont a megelőzően
felmért, és az átvétel időpontjában felülvizsgált állapotfelmérés szerint veszi át.
10. A használati jog az alábbi esetekben szűnik meg:
a) az átvevő fenntartói joga a köznevelési intézmény vonatkozásában megszűnik, ideértve a köznevelési szerződés
megszűnését is;
b) a használatba adó működtető rendkívüli felmondás esetén, melynek okai a következők lehetnek:
- a használatba vevő a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeit felszólítás ellenére - az abban megjelölt
határidőn belül - nem teljesíti;
- a használatba vevő a vagyont nem a jelen megállapodásban meghatározottak szerint használja;
- a használatba vevő a vállalt köznevelési közfeladatot nem látja el;
- az Nvtv. 11. § (12) bekezdésében meghatározott ok.
11. A használati jog megszűnése esetén az átvevő köteles a birtokában lévő ingó és ingatlan vagyont a működtető
birtokába visszaadni. Amennyiben a használati jog megszűnése a 10. pont a) pontja alapján történik, a visszaadás
időpontja a fenntartói jog megszűnésének napja. Amennyiben a használati jog a működtető rendkívüli felmondása
miatt szűnik meg, abban az esetben a rendkívüli felmondás bejelentését követő augusztus 31-én köteles a használó
a vagyont a működtetőnek visszaadni. Az ingó vagyont az átvevő a 8. pontban foglaltak figyelembe vételével
vagyonleltár alapján, míg az ingatlant állapotfelmérés mellett legalább az átadás kori műszaki állapotában köteles
visszaadni.
12. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás hatályát veszti, amennyiben a köznevelési szerződés
megkötése, és így a fenntartói jog átadása az átvevő részére 2013. augusztus 31-ig nem történik meg.
A megállapodás megszűnik:
- ha a megállapodás hatályát veszti (a jelen megállapodás hatályát veszti, amennyiben a köznevelési
szerződés megkötése, és így a fenntartói jog átadása az átvevő részére 2013. augusztus 31-ig nem történik meg.)
- ha a határozott idő lejár
- ha a használati jog megszűnik.
13. Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a …/2013.(…) sz.
önkormányzati képviselő-testületi határozatával, …………. …………………… a … sz. határozatával a jelen
megállapodás szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a képviselőket annak aláírására.
…………, 2013. ……………..…

Várfi András
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök
Szeged-Csanádi Egyházmegye

Ellenjegyezte:
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2013. 07. 10.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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