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Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) “48. § (1) Költségvetési támogatás támogatási igény
alapján nyújtható. A támogatási igény formája: pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet
benyújtani. A támogatási igényről jogszabályban, ennek hiányában a kezelő szerv belső szabályzatában megjelölt
személy, testület dönt.”
Hat olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) KT rendelet – Ifjúsági Alap
2. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet – Civil Alap
3. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet – Sport Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet –
Környezetvédelmi Alap
5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet –
Idegenforgalmi Alap
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet
– Vállalkozásfejlesztési Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap és Rendezvény Alap is, amely
részleteiben más önkormányzati rendeletben nem szabályozott, így azt Önkormányzati működési támogatás címén
nyújtjuk a többihez hasonló működési, eljárási keretben.
Az egyes alapok működési gyakorlata:
Ifjúsági Alap
2011 előtt viszonylag nagy összeggel szerepelt az éves költségvetésekben, 2011-ben már nem volt képezve a
költségvetésben, 2012-ben 210 ezer ft. minimális összeg, majd 2013 és 2014-ben nem szerepel előirányzat hozzá.
A rendelet nem ír elő a képzésére kötelező szabályt csak az 5. § (1) bekezdésében annyit mond ki, hogy az
önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg az ifjúsági alapból pályázati úton nyújtható támogatás és a
kötött felhasználású előirányzatok mértékét.
Az alap forrásának elapadása részben forrás hiány, részben a fajsúlyos célokhoz kötöttség hiánya miatt következett
be. Gyakorlatilag osztálykirándulásokra, találkozókra kértek 10-50ezer forintnyi összegeket. Az ifjúsági rendeletünk
ma már csak két kérdést szabályoz:
a)
az ifjúság zenés rendezvényeken való részvétele és a rendezvények szervezésének szabályai.
b) Az ifjúsági alap pályázati rendszere és szabályai
Az alap megszüntetése és az alapját szolgáló rendelet hatályon kívül helyezése indokolt, mivel a zenés táncos
rendezvényeket magasabb szintű jogforrás is szabályoz.
Civil Alap
Elsősorban a rendezvényekhez kapcsolódó kulturális tevékenységet támogatja pályázati rendszerben. Az elmúlt két
évben meghívásos alapon működik közel állandó összegű költségvetési előirányzat mellett. A pályázati rendszer
alapvetően szabályozott – egy kérdésben még túlszabályozott is. A magasabb szintű jogforrást ismétel több
szabályunk. Ezeket deregulálni kell!
Nem szabályozott viszont a kötött alap felhasználása. Az elmúlt év óta szabály nélküli szabályként alkalmazzuk az
OMT (Önkormányzati működési támogatás) jelzést a pályázatkezelő rendszerben. Szükséges lenne erre is szabályt
alkotni a közművelődési és a sport rendeletben is. Természetesen ez nem nyílt pályázati rendszer lenne, hanem
meghívásos, vagy egyedi igény benyújtási lehetőség, amely csak egy-egy konkrét cél megvalósítását szolgálná. Pl.
Képtár működtetés, sport telep fenntartás és működtetés.

2

Sport Alap
Elsősorban helyi egyesületi formában végzett versenysport tevékenységet támogatja pályázati rendszerben. Az
elmúlt két évben egyre csökkenő, az idén az előző évhez képest növekvő költségvetési előirányzat mellett. A
pályázati rendszer alapvetően szabályozott – egy kérdésben még túlszabályozott is. A magasabb szintű jogforrást
ismétel több szabályunk. Ezeket deregulálni kell!
Nem szabályozott viszont a kötött alap felhasználása. Lásd a civil alapnál leírtakat.
Itt felvetődik még a kérdés a nem civil szervezeti formában (egyesület, szövetség) pályázók igényeinek
befogadhatóságáról. Magyarul: magánszemély pályázhat-e, nyújthat-e be támogatási igényt. Véleményünk szerint
az alapok célját és rendeltetését nézve csak átlátható szervezetnek, a civil törvény vagy a GT hatálya alá tartozó
szervezetnek legyen támogatási igény lehetősége. Ez a kérdés érinti a környezetvédelmi alapot, a rendezvény
alapot és a polgármesteri alapot is.
Környezetvédelmi Alap
Korábban hektikusan, az elmúlt két évben tervezetten képződik az éves költségvetésben. Az alapot szabályozó
rendelet 2. §-a kógens szabályokat ír elő a költségvetési előirányzatának képzésére. Ez a parancs elvileg nem
áthágható, szerepeltetni kell már koncepció szintjén legalább 0 ft értékkel.
A további megállapítások a fentiekhez hasonló.
Idegenforgalmi Alap
A rendelet megalkotását és azt követő évben képződött ilyen célú előirányzat az éves költségvetésben és volt kiírva
pályázat hozzá. Az alapot szabályozó rendelet 2. §-a kógens szabályokat ír elő a költségvetési előirányzat bevételi
jogcímeire. Ez a parancs elvileg nem áthágható, szerepeltetni kell már koncepció szintjén legalább 0 ft értékkel.
2010-től nincs a költségvetésben ilyen jogcímen előirányzat.
A rendelet célrendszerét gyakorlatilag átvette a költségvetésben is nevesített rendezvény alap, ami viszont nincs
szabályozva ilyen tárgyú rendeletben.
Két dolog lehetséges:
1) A rendezvény alap megnevezést kell módosítani idegenforgalmi alapra a költségvetésben, vagy
2) A rendezvény alapról kellene egy rendeletet alkotni és az idegenforgalmi alapról szóló rendeletet hatályon kívül
helyezni.
A további megállapítások a fentiekhez hasonló.
Rendezvény Alap
Lásd az Idegenforgalmi Alapnál leírtakat, másrészt a költségvetési intézmény és az alapok viszonyának értékelését
a legvégén.
Vállalkozásfejlesztési Alap
Ez is elhalt 2010-től (vagyis nincs előirányzata az éves költségvetésben), annak ellenére, hogy a tárgyi rendelet 3. §a itt is szabályokat ír elő az alap számításának, képzésének metodikájára. Ez a parancs elvileg nem áthágható,
szerepeltetni kell már koncepció szintjén legalább 0 ft értékkel. 2011-től nincs a költségvetésben ilyen jogcímen
előirányzat.
Ha az alap létjogosultsága kérdéses, akkor célszerű lenne hatályon kívül helyezni az erről szóló rendeletet a
konzisztens helyi jogalkalmazás miatt.
Polgármesteri Alap
A költségvetésben évente képződik előirányzat erre a jogcímre. A támogatási eljárásában 2013-tól az elektronikus
pályázati szabályokat alkalmazzuk. Az igények nem pályázatok, hanem egyedi támogatási igények.
Itt a szintén felmerül a magánszemély támogatási igény lehetősége.
Önkormányzati működési támogatás
Ezek az alapok kötött előirányzatainak igénylését takarja ilyen megnevezéssel. Ezen a polgárőrök, tűzoltó alapítvány
működési támogatása, a Képtár és sportpálya fenntartás, illetve a tiszteletdíj lemondásból keletkező egyéb
előirányzat elosztásának technikai megoldását értjük. Rendeletileg nem szabályozott és vannak átfedések is. Azaz
pl. a civil és a sport alapnak is van kötött része, de nem ilyen címen igénylik, hanem mint OMT.
Alapok és a költségvetési szervek viszonya
Az elmúlt évben és talán korábban is kapott alapból „támogatást” költségvetési intézmény. Véleményünk szerint egy
alapfeladatát ellátó költségvetési szerv nem külön alapból (pl. rendezvény alap) kell, hogy részesüljön, hanem a
normál költségvetési előirányzatában kell, hogy szerepeljen az alapfeladatát lehetővé tevő önkormányzati
támogatás. Tehát nem pályázik és nem elszámol, hanem feladatot és ehhez előirányzatot kap, melynek
felhasználásáról a normál intézményi beszámolójában ad számot.
Javaslat
Az egyes rendeletek megtisztítása és egyenszabatossá tétele, összhang a rendeletek és a költségvetési rendelet
között. Az ifjúságról és a vállakozásfejlesztési alapról szóló rendeletek hatályon kívül helyezése. A nem szabályozott
de létező rendezvény alap és a szabályozott de nem létező idegenforgalomi alap közötti disszonancia feloldása. A
polgármesteri alap és a kötött támogatások igénylési szabályainak megalkotása, a támogatások célok szerinti
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homogenizálása. Azaz a szabad és kötött alapokról rendelkezés, felhasználás ’ágazati’ alapon szerveződjék.
Javaslatok a koherens jogi szabályozás és finanszírozás megteremtésére:
1. A jövőben öt, tárgyi rendeletekben is szabályozott, a gyakorlatban jól működő, egységes jogi és technikai
keretekben működő alap legyen fenntartva. A környezetvédelmi, idegenforgalmi (rendezvény), civil, sport és
polgármesteri alapok.
2. Kerüljön szabályozásra, hogy az alapokon belül a kötött előirányzatokból csak egyedi igénnyel, míg a szabad
előirányzatokból nyilvános pályázat útján lehet forráshoz jutni.
3. A támogatási alapok kötött és egyedi előirányzatai felelett a cél szerint legyen a döntési jog
telepítve. Másszóval a idegenforgalmi, sportcélú, illetve civil célt szolgáló kötött előirányzatok felelett a cél
szerinti feladatkörben érintett bizottság legyen előkészítési és döntési joggal felruházva.
4. Csak átlátható szervezet juthasson forráshoz.
5. A tárgyi rendeletek és a költségvetési rendelet koherenciájának megteremtése, a szükséges dereguláció
elvégzése.
6. A pályázati technológia – pályázati űrlapok és szoftveres keretrendszer – összehangolása az új
szabályokkal.
A fentiek érdekében a következő rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé megalkotásra.
Döntési javaslat
"Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beterjesztett
rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
…/2014. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó
rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 11., 13. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § (1) A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közm. Ör.) 6. §-a
kiegészül a következő (2a), (2b), (2c) és (2d) bekezdésekkel.
„(2a) Az Alap maximum egyharmada egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének
támogatására fordítható.
(2b) A (2a) bekezdésben foglalt célok különösen:
a) a Városi Képtár működtetése
b) a kulturált és társadalmilag elfogadott együttélés szabályainak érvényesülését elősegítő szervezet működése
c) a tűzvédelmi hagyományok ápolását elősegítő és a tevékenységet megvalósító szervezet működése
(2c) A (2a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.
(2d) Az Alap előirányzataiból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható civil szervezet igényelhet
támogatást.”
(2) A Közm. Ör. 6. § (5), (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„6. § (5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi
vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.”
(3) A Közm. Ör. 6/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
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„6/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(4) A Közm. Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósításában együttműködnek a közművelődési feladatot
ellátó önkormányzati intézmények, a város közoktatási intézményei, a település alapcélként közművelődési folytató
civil szervezetei, a város magángyűjteményei, Gyomaendrőd testvérvárosainak közművelődési szervezetei és a
helyi Közművelődési Tanács.”
(5) A Közm. Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet módosítása
2. § (1) A sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Sport Ör.) 7. §-a kiegészül a
következő (1a), (1b) és (1c) bekezdésekkel.
„(1a) A kötött felhasználású kiadási előirányzatok közösségi célt megvalósító sportcélú tevékenységek támogatására
fordíthatók.
(1b) Az (1a) bekezdésben foglalt célok különösen:
a) az Erzsébet Ligeti és Népligeti füves sporttelek működtetése
b) a diáksport
(1c) Az (1a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.”
(2) A Sport. Ör. 7. § (5), (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.
„7. § (5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi
vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.”
(3) A Sport. Ör. 7/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„7/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(4) Sport Ör. kiegészül a következő (2a) bekezdéssel.
(2a) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt előirányzatokból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható
sportszervezet igényelhet támogatást.
(5) A Sport Ör. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„8. § Az önkormányzat sport feladatainak megvalósításában együttműködnek a város közoktatási intézményei, a
közoktatási intézmények diáksport szervezetei, a Magyar Diáksport Szövetség Gyomaendrődi Diáksport Bizottsága,
a helyi sportszervezetek, a sportcélú és sportolási feltételket nyujtó létesítmények üzemeltetői.”
(6) A Sport Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet módosítása
3. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Kved. Ör.) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„A Környezetvédelmi Alapból támogatást pályázat útján olyan, az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható
civil szervezet kaphat, amely célszerinti tevékenysége keretében az elnyert összegből Gyomaendrőd közigazgatási
területén végez a 3. § (1) bekezdésében meghatározott környezetvédelmi tevékenységet.”
(2) A Kved. Ör. 10/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„10/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(3) A Kved. Ör. 4. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosítása
4. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29. ) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Idfor. Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„2. § Az Alap bevételei:
(1) A tárgyévet megelőző év bruttó idegenforgalmi adóbevételének legalább 70%-a,
(2) Az Alap előző évi maradványösszege”
(2) Az Idfor. Ör. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„3. § (1) Az Alapot kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre, programokra lehet felhasználni.
(2) Támogatható célok:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) hagyományos gasztronómiai fesztiválok és kapcsolódó rendezvények szervezése,
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c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása, „
(3) Az Idfor. Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„4. § (1) Az Alap éves keretösszegéből a kiemelt idegenforgalmi célok megvalósítására 10% céltartalékot kell
képezni, 90%-a nyilvános pályázat útján igényelhető a 3. §-ban meghatározott célok megvalósítására.”
(4) Az Idfor. Ör. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„5. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzatból pályázat útján csak az államháztartásról szóló törvény szerinti
átlátható szervezet igényelhet támogatást.”
(4) Az Idfor. Ör. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„(1) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.
(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselőtestülethez kell benyújtani.
(3) A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.
(4) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban
megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet
képviseletében eljárót.
(5) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.
(6) Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi
vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi
elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.
(7) A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság bírálja el.
(8) A támogatás mértékéről:
a) alapítványok által benyújtott pályázatoknál a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület,
b) egyéb pályázók esetében a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
(9) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés
módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.
(10) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak
végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.”
(4) Az Idfor. Ör. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„9. § Az Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke a Képviselő-testület előtt évente a zárszámadásról szóló rendelet
tárgyalásával egyidejűleg köteles beszámolni.”
(5) A Idfor. Ör. 9/A. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„9/A. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás
részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület
határozatban állapítja meg„
(6) A Kved. Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2014. március 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti:
a) a Közm. Ör. 6/B. §, 6/C. §, 6/D. §, 6/E. §, 6/F. §, 6/G. §, 6/H. §, 6/I. §, 6/J. §, 6/K. §, 6/L. §, 6/M. §, az 1. melléklete,
2. melléklete és 3. melléklete,
b) a Sport Ör. 7/B. §, 7/C. §, 7/D. §, 7/E. §, 7/F. §, 7/G. §, 7/H. §, 7/I. §, 7/J. §, 7/K. §, 7/L. §, 7/M. §, az 2. melléklete,
3. melléklete és 4. melléklete,
c) a Kved. Ör. 10/B. §, 10/C. §, 10/D. §, 10/E. §, 10/F. §, 10/G. §, 10/H. §, 10/I. §, 10/J. §, 10/K. §, 10/L. §, 10/M. §,
az 1. melléklete, 2. melléklete és 3. melléklete,
d) a Idfor. Ör. 9/B. §, 9/C. §, 9/D. §, 9/E. §, 9/F. §, 9/G. §, 9/H. §, 9/I. §, 9/J. §, 9/K. §, 9/L. §, 9/M. §, az „Az állami
támogatásokra vonatkozó külön szabályok” alcíme, 2. melléklete és 3. melléklete,
e) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet
f) az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 12/1995. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 36/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
g) a Közművelődésről szóló 25/1999. (VI. 23.) KT rendelet módosításáról szóló 44/2008. (XII. 3.) önkormányzati
rendelet
h) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2010. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet
i) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról szóló 47/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
j) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT rendelet módosításáról szóló 12/2009. (III. 5.) Gye. Kt. rendelet
k) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 33/2007. (XI. 7.) Gye. Kt. rendelet
l) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 46/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
m) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 48/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet
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n) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) önkormányzati
rendelet
o) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Vállalkozásfejlesztési Alapjáról szóló 21/2009. (IV. 2.) Gye. Kt. rendelet
módosításáról szóló 25/2009. (V. 14.) Gye. Kt. rendelet
1. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Civil Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló ….. önkormányzati rendelet
….. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a közművelődésről
szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet Civil Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete …/20……. Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek, a 20…..
évi Civil Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20… január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
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3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének,
postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják
egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….

……….…………
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Kedvezményezett
P.H.

Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
2. melléklet a ../2014. (…) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Sport Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20…….
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló …….. önkormányzati
rendelet ………… bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a sportról
szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati rendszerét szabályozó 7. § alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ../20... (…) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 20... évi
Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett
[PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik,
és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz
[TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza
nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20….. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
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Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
{ ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését követő
15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2013. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.
{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül
kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó
nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül
tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
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Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
3. melléklet a ../2014. (..) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta a Környezetvédelmi Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati
rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a
Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet Környezetvédelmi
Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet civil
szervezeteknek, a 20….. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a
felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot
nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
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alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
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aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
4. melléklet a ../2014. (..) önkormányzati rendelethez
Támogatási szerződés minta az Idegenforgalmi Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)
aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló …………..önkormányzati
rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a
Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet Idegenforgalmi Alap
pályázati rendszerét szabályozó 3. § alapján, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ………….. Gye. Kt.
határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 20…..
évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a
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Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be,
a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés
elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen
Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint
[TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján
Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek
Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a
jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum
(továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja
a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20…. január
1.
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A
Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai
befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat,
cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra
benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20…. december 31.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak
szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett
eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal
alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott
támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL]
forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt
elszámolható költségeinek részletezését a Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. Záró rendelkezések
5.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen
Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek,
továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
5.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a
vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi
szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
5.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési,
jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
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különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű
teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról
tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő
így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
5.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója
……………………………….. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A
kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30
napon belül tájékoztatják egymást.
5.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a
személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.
5.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró
aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás)
elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
5.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési
tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a
Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is)
kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.
5.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen
Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek
alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik
személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy
bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
5.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes
törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.
2. melléklet - Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott
együttes adóigazolás,
3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki
bejelentőjének másolata.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. február 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2014. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Mag Barbara, Megyeri László aljegyző
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Lehóczkiné Timár Irén
egyéni választókerületi önkormányzati képviselő, Márjalaki József kompenzációs listás
önkormányzati képviselő
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 27-i ülésén fogadja el az önkormányzat 2014.
évi költségvetési rendeletét. A költségvetés - figyelemmel Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeleteben szabalyozott Környezetvédelmi Alapra, a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeleteben létrehozott Civil Alapra, a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.)
önkormányzati rendeleteben deklarált Sport Alapra valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott Idegenforgalmi Alapra - tartalmazza ezen
alapok kötött és pályázható támogatási részének előirányzatait is.
A 2014. évi költségvetési rendelet ... § (..) bekezdése a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszegét 3.600.000,
a (..) bekezdése a Sport Alap pályázható keretösszegét 12.000.000, a (..) bekezdése a Civil Alap meghívásos
alapon pályázható keretösszegét 1.550.000 forintban, míg az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszegét
1.000.000 forintban határozta meg.
A fenti előirányzat összegek csak tájékozató jellegűek mivel a költségvetés végleges összeállításával egyidőben
zajlik a pályázati kiírások előkészítése. A véglegesnek tekinthető számokat a bizottsági üléseken szóban ismertetjük!
A fentiekből kitűnik az is, hogy az Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Sport Alapoknál nyílt eljárásban lehet
pályázatot benyújtani az alapokat szabályozó rendeletek általános célkitűzései, elvei mentén a pályázati kiírás
szabályai szerint.
A Civil Alap esetében ez évben is a Közművelődésről szóló rendelet fő célkitűzései mellett speciális célokat és
követelményeket is meg kíván határozni. Az általános közművelődési és kulturális értékek gazdagítása mellett azok
a szervezetek lesznek támogathatók, akik a pályaművükben szerepet vállalnak a város turisztikai és idegenforgalmi
céljainak megvalósítását támogató és kiemelt kulturális programjaiban, így különösen:
a) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
b) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának gazdagításában,
c) Gyomaendrőd 25 éves város jubileumi év programjainak színesítésében.
Ennek megfelelően a Civil Alapra 2013-ban pályázatot benyújtott szervezetek közül meghívásos alapon a javaslat
szerint szervezetek és két újonnan belépő szervezet kerülhet meghívásra.
Természetesen mind a nyílt, mind pedig a meghívásos pályázatok esetében a bíráló és döntéshozó szerv a
pályaművek értékelése alapján a pályázati kiírásban és a pályázati útmutatóban foglalt szempontokat is figyelembe
véve dönt a támogatási összeg megállapításáról vagy a pályázat elutasításáról.
A pályázati kiírásokat és a pályázati feltételeket a döntési javaslatok tartalmazzák. A pályázati kiírásokat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának honlapján (www.gyomaendrod.hu) és a helyi médiákban tesszük közzé.
A Sport Alap és Idegenforgalmi Alap elbírálása a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság, a Civil Alap elbírálása az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a
Környezetvédelmi Alap elbírálása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatásköre. A
pályázati eljárás eredményéről a bizottságok a Képviselő-testületet a 2013. április 25-i ülésén tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a bizottságok javaslata alapján a 2013. április
25-i testületi ülésen dönt.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási alapokhoz kapcsolósó pályázati rendszert
szabályozó önkormányzati rendeletek koherens és konzisztens szabályrendszerének kialakítása mellett
gondoskodtunk a hozzá kapcsolódó részletes eljárási szabályok és azt leképező, implementáló technológia (eűrlapok és pályázat kezelő szoftver) kialakításáról is. Az egységes szabályok alkalmazása és az adminisztrációs
terhek csökkentése érdekében minden pályázatnál és az egyedi támogatási kérelmek esetében is kötelezően
alkalmazandó a pályázati útmutató.
A pályázati kiírások mellett beterjesztjük a pályázati és egyedi támogatási kérlemek benyújtásához kapcsolódó
Pályázati útmutató 2014 és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentumokat is.
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Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírásokat és a pályázati útmutatót a döntési javaslatok szerint
elfogadni szíveskedjen.

1. döntési javaslat
"2014. évi Civil Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
tartalmú döntés meghozatalát:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil
szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
a) Gyomaendrőd Város kulturális életét gazdagítja kulturális programokkal és előadói művekkel,
b) Szerepet vállal a város turisztikai és idegenforgalmi céljainak megvalósításában, így különösen a:
ba) Nemzeti ünnepek és kapcsolódó rendezvényeiben, és a
bb) Sajt és Túrófesztivál illetve Nemzetközi Halfőző verseny szervezésében és programkínálatának gazdagításában,
továbbá a
bc) Gyomaendrőd 25 éves város jubileumi év programjainak színesítésében
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.550.000 forintot, azaz egymillióötszázötvenezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. A 3.3 pontban felsorolt Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2013. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket
ténylegesen folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak,
továbbá programajánlatukkal hozzájárulhatnak az 1. pontban foglalt és kiemelt turisztikai attrakciót is nyújtó városi
rendezvényekhez.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
g) Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
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h) Endrődiek Baráti Köre
i) Szülőföld Baráti Kör
3.4 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a
pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
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B3
B4
C
C1
C2

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó
támogatásról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
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A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2014. április
16-i, a Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2014. évi Sport Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
tartalmú döntés meghozatalát:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2014. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.)
és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének
támogatására. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak
módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
oldalról.
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a versenysport
utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a rendszeres
testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 12.000.000 forintot, azaz tízenkettőmillió
forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják be elektronikus
pályázatukat, amelyeket a bíróság 2013. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdésében adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy
visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
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A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható. Az
Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2014. március 31.
Pályázati űrlap (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
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A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. április
15-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé
korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés
aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8
munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás első
részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés
mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt
kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2013. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
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A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"2014. évi Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
tartalmú döntés meghozatalát:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi alapjáról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a (a továbbiakban: Kvör.), az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet azon
gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2014,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2014-ben a következő pályázati célok
támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillióhatszázezer forintot oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
24

3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2013. december 31ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. A támogatás mértéke:
a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
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A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
Figyelem! A 2014-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9 költségsoron tervezhetőek
kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2013. március 31.
TAMAPALY14 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
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e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról – az alapítványok és közalapítványok kivételével - az Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság dönt. Az alapítványoknak, közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról az Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. április 14-i, a
Képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"2014. évi Idegenforgalmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
tartalmú döntés meghozatalát:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2014. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi
Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a (a továbbiakban: Idför.), az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdet azon gyomaendrődi civil szervezet támogatására, aki tevékenységével hatékonyan segítheti Gyomaendrőd
Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2014,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi
feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének növelését színvonalalas gasztronómiai, kulturális és
szórakoztató rendezvények és programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre,
programokra lehet felhasználni.
2014-ben támogatható fő célok:
a) szezonális, vagy szezon hosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 1.000.000 forintot, azaz egymillió forintot
oszthat szét.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2013. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama
még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet és magánszemély, amely
28

a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §
(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és
ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegíti képzési támogatások kivételével
adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (továbbiakban együtt: köztartozása), illetve helyi önkormányzati
adótartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési
kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. január 1. és 2014. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei
A2
Jármű üzemeltetés költségei
A3
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4
PR, marketing költségek
A5
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6
Utazás, kiküldetés költségei
A7
Szállítás költségei
A8
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1
Bérköltség
B2
Megbízási díj
B3
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4
Egyéb foglalkoztatás költségei
C
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1
Tárgyi eszköz beszerzés
C2
Immateriális javak beszerzése
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
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költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2013. március 31.
TAMAPALY14 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) A pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) Regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) A szervezetet a bíróság 2013. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen.
e) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből.
f) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra
g) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az Önkormányzatnál.
9. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatok elbírálásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok támogatásáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2014. április
15-i ülésén hoz döntést.
11. Pályázók döntést követő értesítése
Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak
elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a kezelő szervezet
elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A
pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján (www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
12. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása
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és helyi adótartozása van.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt
határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez
szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
13. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására két összegben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely az Önkormányzat döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a
támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően a szerződésben rögzített határnap(ok)ig kerül sor,
amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2014. évi pályázati kiírás alapján megítélt
támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a kezelő
szervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem
folyósítható, ha az Önkormányzat az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A
beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2015.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzat támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Pályázati útmutató 2014 és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumok tartalmának megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő
tartalmú döntés meghozatalát:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvielő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2014. évi
támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2014' és az 'Általános Szerződési Feltételek'
dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette a Gyomaendrıd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: pályázat kezelı szervezet), hogy
segítse Önnek az Önkormányzat mőködési és szakmai pályázati felhívásaira és egyedi támogatási igényeire sikeres pályázatot vagy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért
javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert
dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
a) Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2014.évi költségvetési rendelete, továbbá
b) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében az Idegenforgalmi Alap,
c) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében a Civil Alap,
d) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében a Sport
Alap, valamint a
e) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának fıbb szabályai.
A fent felsorolt helyi önkormányzati rendeletek (továbbiakban együtt: önkormányzati rendelet) célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén
tevékenykedı civil szervezetek pályázati támogatások útján történı támogatásával, mőködésük megerısítésével, a civil szektor fejlıdésének
elısegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati idıszakot megelızıen Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, amelyek Gyomaendrıdön
ténylegesen mőködnek. A támogatási összegek felosztásáról a helyi
rendeletekben nevesített önkormányzati testületi szervek döntenek.
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil
tv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (a továbbiakban:
Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
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368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvényt és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet
továbbá egyéb kapcsolódó jogszabályokat.
2. A pályázati folyamat
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetıségét alapvetıen a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál elıirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelı szervezet elıkészítése elızi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhetı dokumentumok, melyek megjelentetésérıl a pályázat kezelı szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenésérıl szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi médiákban is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történı megjelenését követıen
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelızi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyrıl a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelı szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályamőveket.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok
mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetıség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelı szervezet a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
Formai hibának minısül:
- a hiányosan vagy nem pályázat kezelı szervezet által kibocsájtott elektronikus őrlapon ügyfélkapun keresztül vagy határidın túl benyújtott támogatási igény;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezetet a támogatási igény benyújtásának évében vette nyilvántartásba a bíróság;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;
- ha a támogatási igény benyújtója az önkormányzati rendelet alapján
nem jogosult támogatására;
- ha a támogatási igény benyújtója ugyanarra a támogatási alapra újabb
támogatási igényt nyújtott be;
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Észrevétel: A pályázó a támogatási igény befogadásával kapcsolatos adminisztratív hiba miatt a pályázat kezelı szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követı 3 munkanapon belül egy alkalommal - a pályázati azonosítónak, a pályázó szervezet, vagy személy
megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (email) észrevételt nyújthat be. A pályázat kezelı szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményérıl haladéktalanul, a pályázó által használt úton értesíti az észrevétel benyújtóját.
Pályázatok szakmai bírálata, döntés: minden érvényes pályázatról az 1.2
pontban foglalt önkormányzati rendeletben megjelölt önkormányzati testületi szerv dönt.
Kiértesítés a támogató döntésérıl, a szerzıdéskötés feltételeirıl:
az Önkormányzat döntésérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályamővét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítı postai küldemény már a szerzıdéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
Szerzıdéskötés: az értesítı levélben szereplı feltételek teljesítése után
kerül sor a szerzıdéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselıjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere elıfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerzıdéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidıszak letelte után
kell beszámolnia. Az elıfinanszírozás idıbeli ütemezését a támogatási
szerzıdés rögzíti.
Megvalósítás: ez az az idıszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelı szervezet helyszíni ellenırzést tarthat, illetve Önnek szerzıdésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetıen a szerzıdésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésbıl származó támogatás nyerhetı, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelıségérıl a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegő visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír errıl fontos részleteket, amelyhez olvass el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenırzés: a pályázat kezelı szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetıségük van arra, hogy a támogatási idıszak alatt és az elszámolási határidıtıl számított 5 évig ellenırizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított
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10 évig a kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az
ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
3. Pályázati kiírás

3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolításával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne az Önkormányzat által megfogalmazott célok és
pályázati feltételek, így különösen:
a) a pályázat címe és célja,
b) a támogató megnevezése,
c) a pályázat nyílt vagy meghívásos jellegét,
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból
kizárt természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkezı egyéb szervezetek meghatározása,
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei,
f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege,
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre,
h) szükség szerint az elnyerhetı költségvetési támogatás mértékének alsó
és felsı határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (elıfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történı folyósítás, visszatérítendı vagy nem visszatérítendı költségvetési támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetısége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményérıl történı
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülı támogatási
szerzıdés feltétele, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai,
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást
a pályázattal kapcsolatban,
q) a pályázat elkészítése során kötelezıen használandó dokumentumok
mintái, és
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk.
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot.
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3.2. Támogatható kiadások
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalmazott programok közvetlen költségeit támogatja. Így
különösen:
- célszerinti tevékenység humánerıforrás- és kapacitásfejlesztését
- célszerinti tevékenység marketingjét
- célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja:
A. Dologi kiadások
B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplı kiadástípusokat – összesítı – fısoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fısor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a jármőüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhetı, ha azok a szervezet mőködését, illetve
létesítı okiratának megfelelı tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
mőködést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkızések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédı egyesület tevékenysége között ez nagy valószínőséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsısorban a célszerinti mőködést támogatják.
A programokat megvalósító pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás
1. pontja határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az
Önkormányzat milyen kiadásokat ismer el.
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell benyújtani a megítélt támogatási összeg szerzıdés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzık (pályázat kezelı
szervezet, pénzügyi belsı ellenırzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelınek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen mőködési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az elızı pontban leírtak alapján egyszerően kijelenthetı, hogy a mőködési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet mőködését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítı okiratban.
Különösen nem elszámolható költségek
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a) Nem számolható el az olyan, támogatási idıszakban felmerült költség,
melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási idıszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan
mőködési költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
b) A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhetı mőködési költségek.
Ennek megfelelıen nem támogatja a szervezet alapvetı mőködési, igazgatási költségeit, a belsı, külsı kommunikációt, a törvényi megfelelést,
adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs
célú kiadásokat.
A következı táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzıen elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

Bérleti díj, közüzemi díjak, főtıanyag, közös költség, karbantartási költség

A2

Jármő üzemeltetés költségei

Bérleti díj, üzemanyag, javítás és karbantartás, úthasználati
díj, biztosítás

A3

Egyéb eszközök üzemelteté- Eszközök, berendezések bérleti, kölcsönzési díja, karbantarsének költségei
tás

A4

PR, marketing költségek

A5

Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja,
Humán erıforrás fejlesztésészervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, elıfizenek költségei
tési díjak

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés,
személyszállítás, belépık (pl. múzeumi)

A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei

Védıruházat, védıfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaruha, javítás és karbantartási költségek

A9

Egyéb anyagok [pl. dekoráció, egészségügyi láda, emléklap,
oklevél, kotta, könyv] szolgáltatások, tagdíjak [hazai tagsági
díjak, külföldi szövetségi tagdíjak, nevezési díjak (területi,
Egyéb beszerzések szolgálta- országos) bajnokságok nevezési díja], egyéb anyagjellegő
tások
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak
szakmai felelısségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások, vállalkozói szerzıdés alkalmi feladatok ellátására,
elıadói díj, versenybírói díj stb.

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetıi díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerzıdéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezetı, karnagy, edzı, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erısítı, számítógép, tornaszınyeg,
mikrofon, kupa, serleg, labda és egyéb sporteszköz, sport-

Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok, nyomdaköltség, katalógus, meghívó
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felszerelés, táncruha stb.
C2

Immateriális javak beszerzése

Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
Az egyes pályázati alapokat létesítı önkormányzati rendeletek elıírják, hogy a pályázatok kizárólag a pályázó képviselıje vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelızıen minden, elektronikus
kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázat kezelı szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelő Általános Nyomtatványkitöltı Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthetı elektronikus
nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történı benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésıbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY14 jelő elektronikus őrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidı:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2014. március 31. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegzı dátuma: 2013. március 31.
Cím: Gyomaendrıdi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrıd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati őrlap (TAMAPALY14)
Ügyfélkapun keresztül: 2014. március 31., 24.00 óra

Fontos információ!
Az ÁNYK programról, mőködésérıl, telepítésérıl a következı internet címen érnek el fontos információkat:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Az ÁNYK-ban kitöltött elektronikus pályázati őrlapok beküldését támogató
ügyfélkapuról a következı internetes címen tájékozódhat:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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3.4.2 A bejelentı, a pályázati és elszámolási őrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentı őrlap

Az őrlapot kitöltését követıen ki kell nyomtatni, cégszerően aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelı szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidıig. Az őrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az őrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltı program F1-es billentyőjére aktiválható.
- 10 -

TAMAPALY14 pályázati őrlap

A pályázati őrlap fılapján a pályázó szervezeti és egyéb információs adatait kell kitölteni.
- 11 -

A pályázati őrlap 02 jelő lapján a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati őrlap 03 jelő lapján a jogszabályi megfelelıség, a kizárási és
érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelezı nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történı kizárásra adhat okot.
- 13 -

A pályázati őrlap 04 jelő lapja a részletes költségvetés rögzítésére szolgál.
Az önerı összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás
nem követeli meg önerı meglétét.
- 14 -

TAMAELSZ15 pályázat elszámoló őrlap

Az elszámoló őrlap fılapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak
megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
- 15 -

Az elszámoló őrlap 01 jelő lapja az Áht. vhr. Által elıírt kötelezı nyilatkozatot tartalmazza. A nyilatkozat elfogadásának elmaradása az elszámolás
elutasításának következményét vonja maga után.
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Az elszámoló őrlap 02 jelő lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bıvíthetı, így összesen 980 számla adatai rögzíthetık. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
TAMAELSZ15KL elszámoló lap kísérı őrlapja

A kísérı őrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek elsı csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérı lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint
nem indulhat pályázóként és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi
személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelızi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezıkrıl a pályázó szervezet a programőrlapon/pályázati őrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényérıl nyilatkozat formájában értesíteni a kezelı szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselı,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy az alapítvány kezelıszervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje vagy a társadalmi szervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejőleg e körülmény közzétételét köteles pályázóként kezdeményezni.
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet
tekintetében a döntés elıkészítésben, döntéshozatalban részt vevı személy esetén.
Ezért a pályázati programőrlap V. Nyilatkozatok részének i) pontjában a
szervezetnek meg kell jelölnie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testületi szerv tagjai közül valakivel szemben
fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés elıtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a hon-
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lapon történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidıben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelı szervezet érkezteti és formai
ellenırzés keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból
érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályázatok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos vagy érvénytelen jelölést
kapnak.
A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetıség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelı szervezet a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelı szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minısített pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testületi szerv elé
terjeszti bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testületi szerv által hozott döntéseket a kezelı szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követı kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelı szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésrıl.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelı szervezet a döntés jóváhagyását követıen. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetıség.
8. Támogatási szerzıdés
A támogatási döntésrıl szóló értesítı levelek tartalmazzák a szerzıdéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerzıdéstervezettel egy idıben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerzıdést és az értesítı
levelet figyelmesen olvassa el.
Támogatási szerzıdés csak akkor köthetı, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejő elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.

- 20 -

A támogatás igénybevételére a támogatási szerzıdés keretei között van
lehetıség, a szerzıdés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstıl számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerően” aláírt támogatási szerzıdés eredeti példányait.
b) A Kedvezményezett által történı aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerzıdéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselıjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintı változásbejegyzés van folyamatban, és a szerzıdéskötés idıpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerzıdéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelı szervezettıl.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelı
szerv a támogatási szerzıdés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyzı végzés kapcsán fellebbezési lehetıséget
biztosít, melyre nyitva álló idı elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) A Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL jelő őrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A hivatalos képviselı aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezetı pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerzıdés aláírása:
A támogatási szerzıdést elıször a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplı aláírás képpel megegyezıen. Amennyiben a szervezet cégszerő aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerzıdéseket.
A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek kell a szerzıdést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerzıdés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerzıdés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betőkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellıl. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerzıdést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselı
vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
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esetben a képviselı aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név,
személyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt.
9. Szerzıdés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésıbb a támogatási szerzıdésben rögzített idıpontig kezdeményezheti a támogatási szerzıdés módosítását.
A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerzıdésben meghatározott
határidıig van lehetısége. Ez azt jelenti, hogy ebben az idıszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésıbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelı szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved
vagy a pályázati cél megvalósításával kapcsolatban bármely körülmény
megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a megvalósításáról).
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis meg kell határoznia, hogy költségvetése hogyan
módosul, mely költségtípusokat fogja elszámolni;
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületi szervek
bírálják el, melynek eredményérıl a pályázat kezelı szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerzıdés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerzıdésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD14 jelő elektronikus őrlap kitöltésével és ügyfélkapun történı
beküldésével van lehetıség.
Az
elektronikus
őrlap
letölthetı
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerzıdés módosító őrlap elsı oldalán a pályázatra és annak a módosítással kezdeményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden
megindokolni a módosítás okát is.
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A módosító őrlap 02 jelő lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerzıdés
módosítás a költségvetés fıösszegét érinti. Pl. ha valamely ok miatt a pályázó csak részben képes (vagy még úgy sem) a megítélt összeget felhasználni.
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10. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítását a kezelı szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerzıdés
mindkét fél részérıl történı aláírását követıen a szerzıdésben meghatározott idıpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
elızı évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következı évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelı szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szólította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb
támogatás kifizetését nem lehet visszatartani.
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illetékvagy vámtartozása, illetve önkormányzati adótartozása van
11. A támogatás elszámolása, ellenırzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fı szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok elıírásainak megfelelıen kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerzıdés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerzıdésszerő felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenırzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenırzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelı szervezet, illetve a támogatás
jogszerő felhasználásának ellenırzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevıszék) a támogatási idıszak alatt és azt
követıen a támogatás felhasználását az elszámolási határidıtıl számított
5 évig ellenırizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerzıdést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidıtıl számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megırizni és lehetıvé tenni, hogy az ellenırzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenırzése kétféle módon történik:
a) a támogatási idıszak végétıl számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelı szerv
vizsgálja és annak eredményére vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testületi szerv által
meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenırzésével.
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A következı fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenırzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló mőködési és a program pályázatok esetén is két részbıl áll:
- pénzügyi elszámolás és
- szakmai beszámoló.
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támogatás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén tekinthetı a szerzıdésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerően, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelıen, a szerzıdésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlıen bizonyítania kell a támogatás szerzıdés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerzıdés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrıd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidık: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerzıdésben megjelölt határidıig, a pályázatban megjelölt támogatási idıszakot követı 30 napon belül, de legkésıbb 2015. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelı szervezethez. A határidıben benyújtott beszámoló
ellenırzése után a kezelı szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidıre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetısége van.
A pénzügyi elszámolás részét képezı pénzügyi bizonylatok fıbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló őrlapon.
A kezelı szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követı 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerő elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidıvel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az elıbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelı szervezet a hiánypótlás beérkezését követıen az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
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A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerzıdésszerő teljesítést. Így kell
dönteni illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szervnek, ha benyújtott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósulást, illetve akkor is, ha a
pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt maradványösszeget.
A beszámoló elfogadása esetén a kezelı szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerzıdés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerzıdésszegést követett el. Ennek esetei például a következık:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követıen
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidıt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerzıdésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követıen a
támogató eláll a támogatási szerzıdéstıl és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszerébıl vagy a támogató
a támogatási szerzıdést felmondja. A szerzıdést megszegı szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelı szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás idıtartamát illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv
javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szervnek ilyenkor meg kell határoznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, illetve
szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve
utasítja el. Az errıl szóló határozatában a illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megnevezi a pénzügyi elszámolásból el nem fogadott
tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a szakmai beszámoló
visszautasításának indokát is, továbbá számszerősíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelı szervezet útján határidı megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási idıszak alatt végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított
program eredményét, annak társadalmi hatását.
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11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerzıdésben megjelölt idıszakban megvalósult gazdasági események
költségeit a TAMAELSZ15 illetve TAMAELSZ15KL jelő elektronikus őrlapon elektronikusan kell benyújtani.
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli
bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerő és a céljának megfelelı felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó
érték nem haladja meg az Áht. vhr. 80. § (5) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat - abban az esetben is, ha az elszámoláshoz
nem kell mellékelni - a kedvezményezett köteles záradékkal ellátni (lásd
11.3.1), amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplı
összegbıl mennyit számolt el a szerzıdésszámmal hivatkozott támogatási
szerzıdés terhére. A számlaösszesítın feltüntetett adatok valódiságát, az
eredeti bizonylatokkal való egyezıségét és az eredeti bizonylatok elıírt
záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítıt;
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint összeghatárt meghaladó bizonylatok esetén;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait bruttó 100.000 forint értékhatár felett;
d) a 100.000 Ft feletti számlaértéket meghaladó dologi és felhalmozási
kiadás esetén a vonatkozó szerzıdés hitelesített másolatát.(Áht. vhr. 80.
§ (5) bekezdés)
e) Az Áth. vhr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A TAMAELSZ15 elszámoló őrlap számlaösszesítıjében fel kell rögzíteni
valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és
a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait.
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendı számviteli bizonylat másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítı sorrendjével megegyezıen, hogy a
tételes ellenırzés során a költségek, kifizetések egyértelmően azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítı szerinti azonos
sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra,
pl. a számlaösszesítıben az 1. sorszámmal rendelkezı számla mögött
megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló
dokumentum, szerzıdés is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása a beszámoló részeként kötelezı. A nyilatkozatot a beszámoló őrlap tartalmazza.
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11.3.1 Számlaösszesítı és a számla záradékolása
A TAMAELSZ15 jelő elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány elsı oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelő lapja a számlaösszesítı. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bıvíthetı, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítı soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési idıpontjának megfelelı emelkedı sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
idıpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követıen záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2015.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-14 azonosító számú szerzıdés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelı pályázatoknál értelemszerően kell alkalmazni.
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1. ábra

Az 1. ábrán látható minta szerint kell a 11.3 pont második bekezdésében
idézett jogszabályoknak megfelelı számlákat és számviteli bizonylatokat
záradékolni.
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2. ábra

A 2. ábrán látható kiadási pénztárbizonylatot kell a számviteli szabályok
szerint kitölteni készpénzes kifizetések esetén.
Banki átutaláskor az elszámolás alapját szolgáló számlához a banki egyenlegértesítı digitális másolatát is mellékelni kell.
Szintén kötelezı mellékletek még jellemzıen szállítási számlák. Ezek esetén a menetlevelet, utas listát stb. is mellékelni kell. A hivatalos kiküldetések esetén a kiküldetési rendelvényeket és azok mellékleteit (pl. szállodai
számla, autópályadíj bizonylata stb.) kell csatolni a számlaösszesítıhöz.
A 3. ábra egy saját gépjármő hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó
nyomtatvány kitöltését szemlélteti.
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítı stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a TAMAELSZ15 nyomtatványhoz. A bizonylatok beszkennelése elıtt azok jobb felsı sarkára írják rá a számlaösszesítı
megfelelı sorszámát.
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3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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szerő lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerőbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretőek sem, a szkennelés során a következı paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminıség: minimum 200 DPI, maximum 300
DPI
Amennyiben a bizonylatok nagy száma miatt az összes bizonylat digitalizált másolata nem fér bele a 10MB maximális méretbe, akkor lehetıség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az elsı részletet a
TAMAELSZ15 alap elszámolás őrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ15KL jelő kísérılapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelı szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenırzés
A helyszíni ellenırzéseket a pályázat kezelı szervezet végzi el. Az ellenırzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenırzést a
mőködési célú támogatások esetében utólagos ellenırzésként, a támogatási idıszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenırzés lefolytatását követıen, a programok esetében közbensı
vagy utólagos ellenırzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerzıdés szerinti megvalósulását követıen - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényérıl a kezelı szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 90. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási
szerzıdések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, viszszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértı.
A kifogást a nemzetgazdasági miniszternek kell küldeni.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétıl, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstıl számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
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a) a pályázati azonosítót
b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevı aláírását.
14. Iratbetekintés szabályai
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény valamint a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok fıszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylı azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot
kérhet az alábbi kivételek figyelembe vételével.
Nem nyilvános adat:
- Személyes adat, különleges adat
- Üzleti titok;
- Állami- és szolgálati titok;
- Nemzetközi szerzıdésbıl eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekő adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bőnüldözési
vagy bőnmegelızési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekbıl, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelızıen
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Mag Barbara civil kapcsolatokért felelıs ügyintézı
Telefon: 66-581-233
e-mail: magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu
Az e-őrlapok és ügyfélkapu használatának mőszaki kérdéseiben:
Pap Gábor informatikus
Telefon: 20-275-8045
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2014. március 1-tıl)
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerzıdéseihez
I. Az Általános Szerzıdési Feltételek hatálya, értelmezı rendelkezések
1. A jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
a) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b) a közmővelıdésrıl szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében létesített Civil Alap,
c) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében létesített Sport Alap, valamint a
d) Gyomaendrıd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap elıirányzatai terhére kötött támogatási szerzıdésekre (a továbbiakban: támogatási szerzıdés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2014. január 1-ét követıen megkötött támogatási
szerzıdésekre terjed ki.
3. A támogatási szerzıdés az ÁSZF-tıl eltérı feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerzıdés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerzıdés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerzıdési feltételnek minısül, amelyet a szerzıdı fél a támogatási szerzıdés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerzıdésben használt
fogalmak szerint értelmezendıek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrıd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrıd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendı támogatásban részesülı természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dılt betővel jelölt általános szerzıdési feltételek a szokásos szerzıdési gyakorlattól, illetve a szerzıdésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.
II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok

8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közremőködıket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekrıl szóló 2011.
évi CVIII. törvény elıírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elı,
Kedvezményezett köteles a közremőködıket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetıvé teszi a legkedvezıbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerzıdésben megjelölt felhasználási idıszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerzıdés mellékletét képezı költségtervben szereplı közvetlen kiadásai. A Kedvezményezett nem számolhat el
olyan költséget, amelyet az I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati
kiírása kizár, továbbá amelyre az államháztartás valamely alrendszerébıl
származó más támogatás nyújt fedezetet.
10. A támogatásból vásárolt eszközöket a Kedvezményezett a pénzügyi
elszámolás és záró szakmai beszámoló Támogató általi elfogadásától számított 3 éven belül kizárólag a Támogató elızetes engedélyével idegenítheti el, adhatja bérbe, vagy terhelheti meg.
11. A Kedvezményezett a támogatott feladat kivitelezése során a média
megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos
reklám és PR anyagokon köteles a Támogató teljes nevének, címerének
valamint a támogatás tényének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekrıl (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttmőködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is elıírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben meghatározott támogatás teljes összegérıl köteles a Támogató által meghatározott idıpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ15 jelő elektronikus őrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az ıt terhelı köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ15 őrlap számlaösszesítıje a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítı bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és
bruttó összegét. A Számlaösszesítıt úgy kell elkészíteni, hogy tételes el-

lenırzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelmően azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítın túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyezı bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerzıdés, egyéb számviteli illetve pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylatok) is ha az azon feltüntetett bruttó érték meghaladja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendeletetben (a továbbiakban: Áht. vhr.) 80. § (5) bekezdésében
meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A számlahelyettesítı bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult
személy aláírásának is szerepelnie kell.
15. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató kizárólag azon
bizonylatok alapján teljesít kifizetést, amelyek megfelelnek az ÁSZF 10. és
13-14. pontjaiban meghatározott követelményeknek.
16. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának szakmai megközelítéső bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság elıtti megjelenítésének módját, illetve
amennyiben az eredmény arra alkalmas, azt tárgyiasult formában (pl. folyóirat, kiadvány, fotó) a beszámolóhoz csatolni lehet digitális másolatban.
17. A Kedvezményezett költségvetésének a támogatási cél teljes – valamennyi bevételi forrást és kiadást feltüntetı – költségtervét tartalmaznia
kell.
18. Amennyiben a támogatott program összköltsége a Kedvezményezett
által benyújtott költségvetésben meghatározottakhoz képest csökken, a
Kedvezményezett köteles a különbözet mértékével a saját forrás, az
egyéb források és a támogatás összegét azonos arányban csökkenteni. A
Támogató ebben az esetben a csökkentett támogatás összegét fizeti ki a
Kedvezményezett részére. A költségvetés módosítási kérelemét az ok felmerülését követıen, de legkésıbb az elszámolási határidı napjáig kell benyújtani a TAMAMOD14 jelő elektronikus őrlapon.
19. Elıfinanszírozás, illetve idıarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésıbb az elszámolás idıpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerzıdésszerően elkészített
beszámoló esetén 5 napon belül javításra, illetve pótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. A Támogató a záró szakmai beszámoló elfogadásáról 30
napon belül írásban tájékoztatja a Kedvezményezettet.

21. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített
számviteli nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a
szakmai beszámoló Támogató általi jóváhagyásától számított 10 évig
megırizni.
IV. A kedvezményezett nyilatkozatai és egyéb kötelezettségei
22. A Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene
egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, nem áll
adósságrendezési eljárás alatt, továbbá lejárt esedékességő, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minısül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerőségének és a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történı ellenırzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által mőködtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetbıl biztosított költségvetési támogatás esetén a közremőködı
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevıszék, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Fıigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegő támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az Áht. vhr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történı
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 83. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 83. § szerinti esetekben a Támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás
összegét és annak kamatait visszafizeti.
28. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy Támogató a Kedvezményezett nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység meg-

valósulási helyét, valamint a Kedvezményezettnek a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §
(1)-(2) bekezdése szerinti érintettségét nyilvánosságra hozhatja.
29. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási
szerzıdés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselıjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsıbb szerve olyan napirendet tőz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszőnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenırzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenırzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenırzés keretében az ellenırzést végzı szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenırzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni. Támogató jogosult továbbá a
pénzügyi-számviteli dokumentumok és a teljesítéssel kapcsolatos számlák
és bizonylatok ellenırzésére, a számlákat kibocsátó személyektıl a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerzıdésszegés, a szerzıdés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelı a támogatás folyósítását
felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály elıírja, illetve ha a
támogatási szerzıdés megkötését követıen a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményrıl szerez
tudomást, amely a költségvetésbıl nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerzıdés felmondását, vagy az attól történı elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerzıdéstıl egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a) a Kedvezményezett a támogatást nem a támogatási szerzıdésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 76. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követıen következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerzıdésben foglalt ütemezéshez képest jelentıs késedelmet szenved;

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerzıdésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem
tesz eleget ellenırzéstőrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerő megvalósítását nem lehet ellenırizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerzıdésben, illetve jogszabályban
elıírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató
által megjelölt határidın belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelı teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidın belül
nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht.
vhr., vagy más jogszabály elıírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerzıdéstıl történı elállása, illetve a
támogatás visszamenıleges hatállyal történı visszavonása esetén a teljes
támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövıre
nézve történı visszavonása, a támogatási szerzıdés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon
részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendı összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási
szerzıdés módosítása, felmondása, vagy az attól történı elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerő vagy szerzıdésellenes felhasználással arányos mértékő –
visszafizetését az ÁSZF 36. pontjában meghatározott kamatfizetés terhe
mellett.
35. Ha a visszafizetési kötelezettség a Támogató adminisztratív hibájából
keletkezik, a támogatás visszafizetése a fizetésre megállapított határidıig
kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni
a visszafizetésre irányuló felszólításban megjelölt határidıig. Ha a Kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe
esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is köteles megfizetni.

37. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrıd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidıig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerzıdésbıl
származó lejárt követeléseit azonnali beszedési megbízás benyújtásával
érvényesíteni.
VIII. Vegyes rendelkezések
39. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály,
vagy felügyeleti intézkedés a támogatás alapját biztosító elıirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésérıl szóló
../2014. (III. 1.) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint
a Támogató költségvetési elıirányzatainak kezelésére, felhasználására
vonatkozó önkormányzati rendeletei és belsı szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerzıdéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
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Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záróbeszámolói
Mag Barbara
Betkó József egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 6. § (3), (6) és (11) bekezdésben biztosított előirányzatok terhére
a) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra nyílt
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra meghívásos
c) Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott
Környezetvédelmi Alapra nyílt
pályázati felhívást tett közzé 88/2013. (II. 28.) Gye. Kt. határozatban foglalt feltételekkel, továbbá elfogadta a
nyilvános pályázatok Pályázati útmutatóját, majd az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési
feltételeket is.
Ezen kívül a kötött felhasználású előirányzatokról, valamint a képviselői tiszteletdíj felajánlásokról rendelkezett,
melyeket Önkormányzati Működési Támogatás formájában nyújtott a fent említett 88/2013. (II. 28.) Gye. Kt.
határozatban foglaltakhoz hasonló feltételek mellett.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. Az
elektronikusan pályázók szakmai beszámolói a csatolt elszámolási összesítőben olvashatók. Az elszámoló lapok
eredeti példányai, valamint a pénzügyi bizonylatok zipbe csomagolt digitális másolatai (PDF) a képviselőknek és
bizottsági tagoknak megküldött emailben elhelyezett linkről tölthetők le. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy a pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló
bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb
dokumentumok másolatát nem kell mellékelni, ha az azon feltüntetett bruttó érték nem haladja meg az Áht. vhr. 80. §
(5) bekezdésében meghatározott értékhatárt (100.000,- forintot). A pénzügyi bizonylatok számviteli ellenőrzése az
előterjesztés készítésekor még folyamatban volt, a belső ellenőrzés során készült jegyzőkönyv még nem készült el.
A támogatásban érintett szervezetek:
Civil Alap (meghívásos)
1. Halgasztronómiai Egyesület
2. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3. Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
4. Kulturális Egyesület Komédiás Kör
5. Kulturális Egyesület Színfolt Mazsorett Csoport
6. OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület
7. Suttyomba a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
8. Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
9. Hallható Hang Alapítvány
10. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Sport Alap
1. Gyomaendrődi Judo Klub
2. Körös Kajak SE
3. Székely Mihály Modellező és Sportklub
4. Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
5. Korona Biliárd Klub
6. Körös Kézi Club Egyesület
7. Sánc Röplabda Sportclub
8. Kner Tánc,-Sport Egyesület
9. Gyomaendrődi Futball Club
10. RUMBA Táncsport Egyesület
11. Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Környezetvédelmi Alap
1. Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
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2.
3.
4.
5.
6.

Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei eresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Irimiás Róbert Társulása

Önkormányzati Működési Támogatás
1. Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
2. Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3. Gyomaendrődi Futball Club
4. Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottság
5. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
6. Kulturális Egyesület Komédiás Kör
7. Körös Kajak SE
8. Gyomaendrődi Szent Flórián Alapítvány
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatott szervezetek közül a Kulturális Egyesület Komédiás
Kör mind a Civil Alappal, mind pedig az Önkormányzati Működési Támogatással kapcsolatos pályázata esetében
módosítást kezdeményezett az elszámolás határidejének tekintetében, így határidőre – 2014. januárt 31. – nem
nyújtotta be az ezekkel kapcsolatos elszámolást. Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottsága nem megfelelő
formában nyújtotta be elszámolását – mivel nem használták fel a teljes kapott támogatási összeget -, így számukra
is a támogatási szerződés módosításának kezdeményezését javasoltuk, azonban ez még nem történt meg.
Az elszámolások során tapasztalatként merült fel, hogy a pályázó szervezetek egy része nem fordított elég figyelmet
az elszámolás szabályszerűségére. Nem ismerték, vagy nem alkalmazták a Pályázati útmutatóban foglalt
szabályokat, például elszámoltak a pályázati kiírás szerint nem elszámolható költségeket is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjei záróbeszámolóinak elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottsága a 3) pontban foglalt szervezetek záróbeszámolóit előzetesen elfogadja, illetve más
bizottság és a Képviselő-testület által támogatott szervezetek záróbeszámolóit feltételesen elfogadásra javasolja.
2) Javasolja, hogy a záróbeszámoló csak akkor váljon lezárt megjelöléssel elfogadottá, ha a beszámolóhoz
benyújtott számviteli bizonylatok pénzügyi ellenőrzése kifogást nem emel. A kifogással érintett beszámolókat
benyújtott szervezetek addig nem részesíthetők önkormányzati támogatásban, amíg a benyújtott hiánypótlásuk
elfogadásra nem kerül.
3) Záróbeszámolót benyújtott szervezetek
Környezetvédelmi Alap
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Békés Megyei eresi-holtág Természetvédelmi Egyesület
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Irimiás Róbert Társulása
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

600000
826618
2013‐01‐01‐tól
20
Kecsegészugi bekötőút
Kecsegészug Tájvédelmi és
2013‐12‐31‐ig
javítása és karbantartása,
Horgász Egyesület
Kecsegészugi holtág
Képviseli: Oláh Károly
ökológiai vízpótlása.
Pályázat azon.: KOR‐001‐13
Szakmai beszámoló: A Kecsegészugi bekötő út javítására és karbantartására Egyesületük a Környezetvédelmi alapból elnyert
600.000 forint támogatást. A 600.000 forint támogatás összegét 226.618 forint saját forrással kiegészítve826.618,‐ forintért
144.64 tonna zúzott követ vásárolt Szűcs Tibor dévaványai vállakozótól. A 144,64 tonna zúzottkő 2013. augusztus 10‐én a bekötő
út javítására lett felhasználva. Az út javítására társadalmi munkát szerveztünk, melyen 20 fő egyesületi tag vett részt. A javítás
folyamán 2 db szállítójárművet, 1 db rakodógépetés 1 db kis úthengert vettünk igénybe. A gépi munkán túl 20 fő egyesületi tag
kézi munkával végezte az útkarbantartását. Az egyesületi tagok lapátokkal és gereblyékkel az út szélére kiszóródott köveket
visszaigazították, majd atraktorokkal a kátyúhoz szállitott zúzottkövet elterítették és elegyengették. Ezután úthengerrel lett a
kátyúbabedolgozva a zúzottkő.Az útjavítással egyidejűleg a tagok az út menti szemetet is összeszedték és elhelyezték a
kihelyezett hulladékgyűjtő konténerbe.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

900000
1100000
A Bónom‐zugi holtág
környezetvédelmi
feladatainak ellátása és a
szükséges környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása
(vízpótlás, ‐csere, valamint ‐
kezelés), a holtág belső
úthálózatának javítása, az
olajos út kátyúzása
Szakmai beszámoló: A 2013. évi Önkormányzati pályázat Környezetvédelmi alapjából elnyert 900.000 Forintos pályázati
összegből és a tagok jelentős anyagi hozzájárulásával valamint társadalmi munkával sikerült megvalósítani a Bónom‐zug belső és
Harcsás‐zug külső részén mintegy 3,1 km‐es útszakasz felújítását. Szintén ebből az összegből tudtuk megvalósítani a Sóczó‐,
Bónom‐zug Vizéért
Egyesület
Képviseli: Csapó László
Pályázat azon.: KOR‐002‐13

2013‐01‐01‐tól
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Bónom‐, Pap‐zug által közösen használt Olajosok útján a nagyon veszélyes kátyúk javítását. Sajnos ezt a közösen használt
útterületet csak jelentősebb anyagi ráfordítással lehetne helyre állítani, mivel az út túl oldalán lévő mezőgazdasági területek
használói, illetve az olajosok kutatói a munkavégzések alkalmával olyan nagymértékű kárt okoztak munkagépeikkel, amelyet
ilyen minimális összeg ráfordításával helyre hozni nem lehet. Ezzel a pályázati segítséggel szintén egy kicsit hozzá tudtunk járulni
az üdülők által sűrűn felkeresett nyaralók biztonságos megközelítéséhez.Bízunk abban, hogy a jövőben is hasonló vagy nagyobb
összegű támogatással tovább tudjuk javítani az üdülő övezet infrastruktúrájának színvonalát.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

1
Út
500000
742282
Békés Megyei Peresi‐holtág 2013‐01‐01‐tól
Igen Igen Igen
építés,karbantartás,javítás.
Természetvédelmi Egyesület 2013‐12‐31‐ig
Képviseli: Kertész Gábor
Pályázat azon.: KOR‐003‐13
Szakmai beszámoló: A 2013‐as év pályázati pénz felhasználása.Egyesületünk közgyűlésén úgy határoztunk, hogy a 2013‐ban
megkapott pályázati pénzt ismét az út karbantartására és felújítására fordítjuk. A környéken folyó nagy beruházások miatt elég
nehézkessé vált az út javítására alkalmas kőtörmelék beszerzése. Nyár végére a dökúti út holtág felé eső részén végeztünk alapos
fűkaszálást, gyomírtást mint egy kilóméter hosszúságban, hogy az arra lakó telektársainknak segítsük a rövidebb bejutást. Ősz
végére sikerült 400 köbméternyi törmeléket kiszállítani aon útszakaszokra amik a legrosszabb állapotban voltak. Ezt a még 2012‐
ben odavitt maradék törmelékkel együtt terítettük el. Az év végéig elvégzett munkákról az elszámolást mellékeljük.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

450000
450000
Igen Igen Igen
49
A Körösladányi műúttól a
Siratói Környezetvédelmi és 2013‐06‐01‐tól
2013‐11‐30‐ig
siratói holtághoz vezető
Horgász Egyesület
kövesút javítása, kátyúzása
Képviseli: Vandlik János
(886 h.r.sz)
Pályázat azon.: KOR‐004‐13
Szakmai beszámoló: Egyesületünk a kiírt pályázat &quot;Környezetvédelmi Alapból&quot; útjavításra, kátyúzásra nyert el
támogatást. A támogatás összege szerződés szerint 450 000 Ft.A bekötőút elkészülte után erre az útra terelődött a siratói
forgalom nagy része, így az út igénybevétele egyre nő. Csapadékos és téli időben a sirató ‐ a gát lezárása miatt ‐ kizárólag ezen az
úton közelíthető meg. Az út fenntarthatósága érdekében a kátyúzásokat évente el kell végezni a legkritikusabb szakaszokon.A
költségek csökkentése miatt az útjavításhoz csak az anyagot (útépítési dolomitot, törtbetont)vásároltuk meg. A kiszállított
anyagot ‐ döntően ‐ egyesületünk tagjai terítették szét három hétvégén (2013. 09.21‐én, 10.05‐én, 10.09‐én). A munkában ‐
tagjaink közül ‐ 49 fő vett részt.A kellő időben, a megfelelő anyagnak és tagjaink áldozatos munkájának köszönhetően ‐ a
pályázaton elnyert összeg segítségével és a sajáterő kiegészítéssel ‐ a bekötőút javítását, kátyúzását jó minőségben el tudtuk

végezni.Kérem a beszámoló fentiek szerinti elfogadását, egyben tagságunk nevében köszönetet mondunk a város Képviselő
Testületének és az illetékes bizotságnak, hogy egyesületünk célkitűzéseit anyagilag is támogattákGyomaendrőd, 2014. január 28.
Varjú Ernő
Belső ellenőr megállapításai:

5.

5
Sóczózug belső útjának
450000
934936
Sóczózugi Környezetvédelmi 2013‐03‐01‐tól
Igen Igen Igen
2013‐09‐30‐ig
javítása, karbantartása.
és Horgász
Képviseli: Malatyinszki Pál
Pályázat azon.: KOR‐005‐13
Szakmai beszámoló: 2013. június 17 és júnois 21. között a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület elvégeztette a
Sóczózugi holtág belsejében található 800 méter hosszúságú szilárd burkolatú út javíttatását.A kátyús, megrongálódott
útfelületre gánti kő került kihelyetésre és bedolgozásra 81,24 tonna mennyiségben. Az út szélén a patka kijavítása is megtörtént
azokon a helyeken, ahol az meg volt rongálódva. Ott, ahol szükség volt rá az útszegély magassága csökkentve lett a csapadék
elvezetésének biztosítása érdekében. A munkálatok elvégzésének eredményeként megtörtént az 1600 méter hosszú útpatka
rendezése.A munkát az előzetes árajánlat bekérést követően a Bereczki és Társa Bt. ( 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 3. ) nyerte
el. A munkát a vezetőség folyamatosan ellenőrizte.A munka elvégeztével egy jó minőségú járható út vezet a Sóczózug belsejébe.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

1022000
Gyomaendrőd,
1768776
Templomzugi holtág
melletti szálláshelyek, falusi
turizmust szolgáló
létesítmények, minőségi
ivóvízellátását biztosító
ivóvíz közművezeték I.
ütemének megépítése a
rendelkezésre álló, jogerős
létesítési engedély alapján,
társulás keretéb
Szakmai beszámoló: A pályázatban leírtak alapján a társulás keretében működő szálláshelyek és egyéb falusi turizmust szolgáló
létesítményeknek nem volt ivóvíz ellátása, mely jelentős hátrányt jelentett. Ezért pályáztunk és a megnyert 1.022.000,‐ Ft
támogatást a kivitelezést végző Gyomaszolg Ipari Park KFT számlájának kiegyenlítésére használtuk fel. Egyéb költésgeinket saját
IRIMIÁS RÓBERT
TÁRSULÁSA
Képviseli: IRIMIÁS RÓBERT
Pályázat azon.: KOR‐006‐13

2013‐04‐01‐tól
2013‐12‐31‐ig

0

Igen Igen Igen

forrásból fedeztük.
Belső ellenőr megállapításai:

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. február 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Fő út 81/2. szám alatti volt iskola épület használatba adása
Csényi István
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete képviseletében Hencz Gyula elnök kérelmet nyújtott
be a T. Képviselő – testületnek. Az Egyesület „sportotthon” megvalósítása céljából használatba kívánja venni az
önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti volt iskola épületet.
Hencz Gyula a használatba kért ingatlant az egyszemélyes Secintel – Plus Kft.-vel üzemeltetné, melynek az
ügyvezetője. A társaság alapító okirata tevékenységi körei között szerepel a sport szabadidős képzés,
sportlétesítmény működtetése, sportegyesületi tevékenység, testedzési szolgáltatás, egyéb sporttevékenység stb.
Hencz Gyula kérelmét a Magyar Birkózó Szövetség támogatja, és kéri a T. Képviselő – testület hozzájárulását a
„Sportotthon” megvalósításához.

Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telek nagysága:
Jellege:
Bejegyzett jogok, terhek:

Jelenlegi funkció:
A helyiségek hasznos alapterülete:
Szintek száma:
Beépíthető padlástér:

Gyomaendrőd, Fő út 81/2.
6774
901 m2
Kivett
Elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll 2016.12.04-ig, Szakképzési Alap
javára
Használaton kívül, korábban iskolaként üzemelt
462 m2
2
247 m2

Az ingatlant Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete átsorolta a forgalomképes üzleti vagyon kategóriába.
Az ingatlan oktatási épületnek lett kialakítva és használva. Ebből fakadóan, a kisméretű telek valamint a szűk
parkolási lehetőségből fakadóan más funkcióban való hasznosítása korlátozott. Az ingatlan az elidegenítési és
terhelési tilalom nem értékesíthető.
Tekintettel arra, hogy az ingatlan jelenleg üresen áll javaslom a használatba adást a „Sportotthon „ kialakítása
céljára.
A használatba adást a más sportcélú használatba adásokhoz hasonlóan ( Köröskajak, Judó Klub ) használati díj
mentesen javaslom.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az ingatlan ingyenes használatba adásáról Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 13/A. § ( 1 ) bekezdése alapján hozhat döntést. A vagyonrendelet 13/A. § (
2 ) bekezdése szerint a használati szerződés az 1. számú melléklet szerinti tartalommal kell megkötni.
Döntési javaslat
"Az ingatlan használatba adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező 6774 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Fő út
81/2. szám alatti ingatlant a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete, valamint a Magyar
Birkózó Szövetség kérelmének helyt adva ingyenes használatba adja a Hencz Gyula által képviselt egyszemélyes
Secintel – Plusz Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságnak ( 5500 Gyomaendrőd, Árpád u. 3/1.)
sporttevékenység végzésére 2014. március 1. napjától határozatlan időre az alábbi szerződés alapján.
Használati szerződés
Mely létre jött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószáma:
15725527-2-04, képviseli: Várfi András polgármester mint,
használatba adó;
Másrészről Secintel – Plusz Szolgáltató Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság ( székhely: 5500 Gyomaendrőd, Árpád
utca 3/1., Cg. 04-09-010447, adószám: 23105670 – 2 - 04), képviseli: Hencz Gyula ügyvezető, mint használó az
alábbi feltételek mellett:
A jelen megállapodás célja, hogy a használatba vevő az 1. pontban leírt ingatlanban a Magyar Birkózó Szövetség
támogatását bírva a birkózó sportág részére „Sportotthon” – t tudjon megvalósítani, ezzel gyarapítva Gyomaendrőd
város sportéletét, és ennek a tárgyi ingatlan feltételei a jövőre szólóan is megnyugtatóan biztosítva legyenek.
1.
A használatba adó a Vagyonrendelet 13/A. § (2) bekezdése alapján használatba adja a 6774. hrsz-ú,
természetben a Gyomaendrőd, Fő út 81/2. szám alatti ingatlanát a használónak.
2.

A használati szerződés határozatlan időre szól.

3.
A használó a használatában lévő vagyont jó gazda módjára köteles használni, köteles a vagyon állagát, és
értékét megóvni.
4.
Az ingatlan használata ingyenes, használatáért az használatba adó díjat nem követelhet.
A jelen szerződés alapján fennálló jogviszonynak megfelelően a használó a következő tevékenységekre
használhatja az ingatlant: sportotthon megvalósítása az alábbi sportágakban.
4.1. Birkózás,
4.2. Gimnasztika,
4.3. Torna,
4.4. Akrobatika,
4.5. Erőfejlesztés,
4.6. Aerobik.
5.
A használó az ingatlant csak rendeltetésének megfelelően használhatja. Az ingatlan használatának jogát
másnak csak a használatba adó hozzájárulásával, általa meghatározott ideig adhatja át.
6.
A használó a használatba adóval történő megállapodása alapján a következők szerint köteles viselni az
ingatlan használatával járó költségeket, közüzemi díjakat:
Közös használatú helységekkel összefüggésben felmerülő díjak: nincs.
Egyéb díjak
Saját használatból származó közüzemi díjak
Használatba vevő
Használatba adó
Víz- csatornadíj
x
Elektromos ellátás díja
x
Szilárd hulladék szállítási díja
x
Gázszolgáltatás díja
x
Kéményseprő díj
x
Telefondíj
x
Egyéb Díjak
7.
A használót megilleti a birtoklási, használati és hasznosítási jog, de nem illeti meg a ingatlan feletti
rendelkezési jog. Ennek megfelelően az ingatlant nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.
8.
A használó speciális kötelezettsége, hogy az ingatlanon belső felújítási és a karbantartási munkálatokat a
használó köteles elvégezni a használatba adó egyidejű írásbeli/szóbeli tájokoztatása mellett. A munkálatok
elvégzésének költségei a használatba vevőt terhelik.
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9.
A vagyonkezelő szervezet köteles a használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait nyilvántartani. Erről a szerződéskötést követő évtől kezdve
minden évben a használatba adónak beszámolni.
10. A használatba adót indokolt esetben a használatba adott ingatlan, helység(ek) állagának megóvása érdekében
megilleti az a jog, hogy rendkívüli beszámolót kérjen, melynek keretében a használó tájékoztatót ad a vagyon
állagáról, állagsérelem esetén annak elhárítási, vagy megelőzéséről a használó köteles gondoskodni.
11. A szerződés megszűnik:
11.1. a szerződés határozott idejének lejártával,
11.2. felmondással.
12. A szerződést a használatba adó az írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 munkanapon belül felmondhatja,
ha
12.1. a használó a rendelkezésére bocsátott helységben nem az ingyenes használatra jogosító tevékenységet végzi
12.2. a használó a 6. pontban meghatározott költségeket nem fizeti meg,
12.3. a használó a szerződésben vállalt, vagy a jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,
12.4. a használó a használt helységeket, a közös használatra szolgáló helységeket, illetőleg az ehhez tartozó
területet rongálja, vagy rendeltetés ellenesen használja vagy nem a jó gazda gondosságával bánik a használatába
adott ingatlannal.
13. A szerződést a használó 8 munkanapon belül írásban mondhatja fel.
14. A szerződés megszűnésekor a használó köteles elszámolni az ingatlan használatából származó hasznokkal és
költséggel. Az elszámolásból eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
15. A felek között felmerülő vitát a felek elsősorban kölcsönös egyességgel igyekszenek rendezni.
16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben, a 14/2003. ( V. 5. )
önkormányzati rendeletben, valamint az önkormányzatok vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
jogszabályokba foglalt előírásokat alkalmazzák.
Kelt: Gyomaendrőd, 2014. március hó ……-n

Használatba adó

Használó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. február 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat
benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi
helyzetéről
Nyíri Szmolár Eszter
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013-as év igen mozgalmasnak bizonyult a hulladékgazdálkodás terén. Jogszabályi változások miatt az
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatónk átalakításáról, új helyi rendeletek megalkotásáról, új közszolgáltatási
szerződés megkötéséről illetve sokféle pályázati lehetőségről kellett a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie az
elmúlt év során. Összefoglalva elmondható, hogy a jogszabályi változásokat Önkormányzatunk siekresen kezelte,
ezt tükrözi, hogy a közszolgáltatónk az új szerződésünk hatályba lépésének dátumától 2014. január 1-től teljes
mértékben működő képes, minden előírásnak megfelel, rendelkezik a szükséges engedélyekkel, minősítéssel, a
szilárd és folyékony hulladék elszállítása zavartalanul működik városunkban.
Azonban a jogszabályi változások miatt sajnos likviditási gondok léptek fel: a 2013. évben bevezetett lerakói járulék
és ezt a járulékot övező jogszabályi zavarodottság jelentős költségnövekedést okozott. Ennek mérséklésére került
benyújtásra a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása című pályázatunk, melyről az előterjesztés mellékletét képező beszámoló nyújt tájékoztatást
részletesebben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a beszámoló megtárgyalására, elfogadására!
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat benyújtásáról valamint települési
szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületenek, hogy fogadja el a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázat
benyújtásáról valamint települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Beszámoló a Hulladékgyűjtés díj kompenzációs pályázat benyújtásáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014 januárjában pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési
Minisztérium „2013. évi Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása” című felhívására. A pályázatban
az alábbi célok kerültek megnevezésre:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény életbe lépésével megnövekedett a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatók engedélyezési és működtetési feladata, valamint hatósági befizetési kötelezettsége. A
rezsicsökkentéssel kapcsolatos 2013. évi CXIV tv. meghatározta a 2013.07.01-től alkalmazható fogyasztói ár
számításának szabályait. A pályázat során a hulladékgazdálkodási díj év közbeni többletköltségének
kompenzációját kérjük azért, hogy a közszolgáltató cég veszteségét pótolni tudjuk.
A 2012. december 31-éhez, mint bázisidőponthoz viszonyított költségnövekedés indokai:
Hulladéklerakó áremelése lerakói járulék miatt, rezsicsökkentés hatása miatti veszteség, felügyeleti díj,
számlakibocsátás jogszabályváltozás miatti költségnövekedése, banköltség változás tranzakciós illeték
miatt. Mindezeken kívül a 2012. évi díjemelés csak inflációkövető 4,2%-os mértékű volt, a szakterületi 7,9%os inflációhoz képest. 2013. január 1-től bevezették a lerakói járulékot, július 1-től díjcsökkentést írtak elő a
2012.04.14-én érvényes ár + 4,2% inflációval számított 90%-ának megfelelően. 2013. július 12-től ugyan a
lerakói járuléktól mentesítette a szolgáltatót a Hgt. 68. § (1) bekezdésének módosításával, de itt helyben
más döntés született. Bevezetésre került a felügyeleti díj, a pénzügyi tranzakciós adó is, mely szintén magas
költségekkel jár. Az új engedélyezési eljárások magas költségekkel bírnak, a rezsicsökkentéssel kapcsolatos
számlázásnál jelentkező felesleges költségek, a díjstop, a hulladékgazdálkodásban eluralkodó jogszabályi
zavarodottság további nehézségeket, plusz kiadásokat jelentenek.
A pályázatban szereplő költségvetés és igényelt támogatás:
18.3 KÖLTSÉGTERV
Tevékenységenként a Zárójelentés
útmutató i.-vi- költségkategória
egyike (= költségelem neve);
egységár, egységek száma[xx]

KÖLTSÉGVETÉS[xix] 2013 év
KöltségTevékenységek
Bruttó költség
kategória
sorszáma [xxii]
(Ft)
(i.-v.)
(5.2. fejezet
[xxi]
sorszámozásában)

Nettó költség
(Ft)

Támogatási
igény[xxiii]
(Ft)

Hulladéklerakó áremelése lerakói járulék
miatt
iii

1

5 608 548,60

4 416 180,00

5 608 548,60

rezsicsökkentés hatása miatti veszteség

iv

2

6 197 787,96

4 880 148,00

6 197 787,96

felügyeleti díj

iv

3

1 367 400,00

1 076 692,91

1 367 400,00

iv

4

777 720,06

612 378,00

777 720,06

iv

5

számlakibocsátás jogszabályváltozás
miatti költségnövekedés
Bankköltség változás tranzakciós illeték
miatt:
2013. ÖSSZESEN
Tevékenységenként a Zárójelentés
útmutató i.-vi- költségkategória
egyike (= költségelem neve);
egységár, egységek száma[xx]

1 663 867,64

1 310 132,00

1 663 867,64

15 615 324,26

12 295 530,91

15 615 324,26

KÖLTSÉGVETÉS[xix] 2014 év
KöltségTevékenységek
Bruttó költség
kategória
sorszáma [xxii]
(Ft)
(i.-v.)
(5.2. fejezet
[xxi]
sorszámozásában)

Nettó költség
(Ft)

Támogatási
igény[xxiii]
(Ft)

Hulladéklerakó áremelése lerakói járulék
miatt
iii

1

9 993 858,60

7 869 180,00

9 993 858,60

rezsicsökkentés hatása miatti veszteség

iv

2

12 395 575,92

9 760 296,00

12 395 575,92

felügyeleti díj

iv

3

1 367 400,00

1 076 692,91

1 367 400,00

iv

4

3 185 322,47

2 508 127,93

3 185 322,47

iv

5

számlakibocsátás jogszabályváltozás
miatti költségnövekedés
Bankköltség változás tranzakciós illeték
miatt:
2014. ÖSSZESEN

2013. és 2014. évre igényelt támogatás összesen:

1 663 867,64

1 310 132,00

1 663 867,64

28 606 024,63

22 524 428,84

28 606 024,63
44 221 348,89

A pályázat leadási határideje 2014. január 27-én volt. A pályázatokról a benyújtási határidőt követő 60
napon belül a vidékfejlesztési miniszter írásban dönt. A minisztert döntésének meghozatalában a Bíráló
Bizottság javaslata segíti. A döntés szólhat a pályázat teljes, vagy csökkentett összegű támogatásáról, vagy
a pályázat kizáró okok, forráshiány, vagy szakmai okok miatt történő elutasításáról. A miniszteri döntés
eredménye
a
döntéstől
számított
15
napon
belül
a
VM
honlapján
(http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium) közzétételre kerül. 2013. február 11-én a
Vidékfejlesztési Minisztérium megküldte a befogadó nyilatkozatát, ezzel együtt hiánypótlást rendelt el
néhány pont tisztázása tekintetében. A hiánypótlás teljesítése – az előterjesztés készítésekor – folyamatban
van.
Beszámoló a települési szilárd hulladék gyűjtéséről
Szilárd hulladékgyűjtés jelenlegi helyzete Gyomaendrődön:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) rendelkezéseit 2013. év őszén
Önkormányzatunk felülvizsgálta, melyet a Képviselő-testület októberben, novemberben és decemberben is
tárgyalt. Ennek eredményeként kihirdetésre került egy új rendelet, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet,
valamint 2013 decemberében aláírásra került – a jogszabályi előírásoknak megfelelő – új
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a Gyomaközszolg Nonprofit Kft.-vel. A szerződés elérhető
a következő linken: http://www.gyomaendrod.hu/list/kozbeszerzesi_informaciok/5487
Országosan megoldandó probléma, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a hulladék mennyiségét
mindenképpen csökkenteni kell 2020-ig. a Htv. ide vonatkozó része:
92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes
mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell
növelni.
(2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a
települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti
megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező
biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna
alá kell csökkenteni.
(3) 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a
képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell növelni.
A „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című, KEOP1.1.1/2F/09-11 azonosító számú pályázatban (továbbiakban 2F pályázat) a részletes megvalósíthatósági
tanulmány (továbbiakban RMT) szerint a Kistérség csak úgy tud megfelelni, ha a társult önkormányzatok
együtt/egyesülve próbálják meg kezelni a hulladékot. Ezen célok megvalósítására került benyújtásra fent
nevezett pályázat, mely támogatást nyert. További, a szelektív gyűjtést elősegítő Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása (továbbiakban Társulás) által benyújtott pályázatunk (KEOP-1.1.1/C/13) még elbírálás
alatt áll, egyenlőre erről nincs több információnk. Mindkét pályázat támogatottsága esetén érdemes
kistérségi szinten kezelni a szilárd hulladékgazdálkodást, a szelektív gyűjtés fejlesztését.
A KEOP-1.1.1/2F/09-11 pályázat kapcsán megalakulóban van a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Amint ez a cég működését megkezdi, a Társulási Megállapodás 1. sz. melléklete szerint a
hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése a Társulásra kerül átruházásra:
Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kondoros, Kardos, Hunya települések önkormányzatai a KEOP 7.1.1.12008-0009. kódjelű pályázati projekt megvalósítását, és a társulás kizárólagos tulajdonát képező üzemeltető
szervezet létrehozását követően az alábbi önkormányzati hulladékgazdálkodási hatásköröket ruházzák át
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulására a jelenleg hatályos hatásköri jegyzék szerint:

Feladat/Hatáskörök
Hulladéklerakó üzemeltetőjeként a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szabályai szerint jár el.
Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn.
A közszolgáltatás kiterjed:
- a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató)
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött
és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő
rendszeres elszállítására. (A hatáskör átruházás nem vonatkozik a települési folyékony hulladék
szállítására, tárolására és ártalmatlanítására.)
A közszolgáltatás kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások,
gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.), telepek létesítésére és
működtetésére is.
Szerződést köthet a gyártó meghatározott visszavételi felelősségébe tartozó hulladékok települési
hulladékból történő szelektív begyűjtésére vagy válogatására.
A közszolgáltatói szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a közszolgáltató
- a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok vagy a reá
vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét a bíróság vagy
hatóság jogerősen megállapította,
- a szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette
A felmondási idő legalább hat hónap.
A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás
ellátásának biztosításáról.
Illetékességi területére - az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal,
feladatokkal összhangban - hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.
A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell különösen:
- a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét,
- a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket,
- az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket,
- a hulladékok kezelésérc alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott
vállalkozásokat,
- az elérendő hulladékgazdálkodási célokat,
- a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok
kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának)
racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a
megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások,
berendezések és létesítmények meghatározását, valamint ezek becsült költségeit.
A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a
hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell meghatározni.
A hulladékgazdálkodási tervek előkészítésébe a külön jogszabályban meghatározott szervezetek
vagy érdekképviseleti szerveik bevonása kötelező.
A hulladékgazdálkodási terveket hat évre készítik el, és kétévente beszámolót állítanak össze az
abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési
területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint
terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani.
Gondoskodik a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, figyelemmel kíséri a tervekben foglalt feladatok megoldását.
A tervet a 2000. évi XLIII. törvény 37.§ (1) bekezdés szerinti beszámoló összeállításával egyidejűleg
felül kell vizsgálni, és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A felülvizsgálat
eredményéről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységről tájékoztatni kell a
lakosságot.
A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározottak teljesüléséről szóló beszámolókban teszi közzé
a területén keletkező hulladékok mennyiségét, a hulladékgazdálkodás helyzetét, a hulladékkezelő
létesítmények állapotát, üzemeltetését és mindezek környezeti hatásait bemutató információkat.
Külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal köteles a környezetvédelmi hatóság
eljárásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani.
A hulladékgazdálkodási terv szerkezeti felépítésekor és a tartalmi elemek meghatározásakor
figyelembe veszi a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet 1. számít mellékletében foglalt előírásokat.
Díjmentes tájékoztatási kérhet a hulladékgazdálkodási terv tervezéséhez szükséges, a közigazgatási
szervek rendelkezésére álló adatokról és információkról.
Közös helyi hulladékgazdálkodási terv esetén
a) az egyes településeken megvalósítandó elkülönített hulladékgyűjtés módját településenként kell
meghatározni, illetve
b) a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rendelet 9.§-ban meghatározott szervesanyag-tartalom csökkentést a
közös hulladéklerakóban kell teljesíteni

Jogszabály
20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (1)
2000. évi XLIII. tv. 21.§ (3) a)

2000. évi XLIII. tv. 21.§ (4)

2000. évi XLIII. tv. 22.§ (3)
2000. évi XLIII. tv. 28.§ (5) - (6)

2000. évi XLIII. tv. 28.§ (7)
2000. évi XLIII. tv. 35.§ (1)
2000. évi XLIII, tv. 37.§ (4)

2000. évi XLIII. tv. 37.§ (5)
2000. évi XLIII. tv. 36.§ (2)
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (1)

2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)
2000. évi XLIII. tv. 37.§ (3)

2000. évi XLIII. tv. 50.§ (2)

2000. évi XLIII. tv. 52.§ (2)
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
2.§
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
4.§
126/2003. (VIII. 15.) korm. rend.
10.§

A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:
a) a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását
b) a közszolgáltatás meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítését
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz,
berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását
d) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és
karbantartások elvégzését
e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat képviselő-testülete
által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételét
f) a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól
az önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást
g) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és
meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését
h) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer
működtetését
i) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjének megállapítását
A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges
információk szolgáltatását, a Hgt. 23.§-ának g) pontjára tekintettel
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek
összehangolásának elősegítését
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására
szolgáló helyek és létesítmények kijelölését
e) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását a 224/2004. (VII. 22.) korm.
rendelet 3.§ (1) bekezdésének a), b) és f) pontjaiban foglaltakra figyelemmel.
A közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és
módszereit.
Az önkormányzatnak a közszolgáltatás finanszírozásában vállalt kötelezettsége esetén a
közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a kötelezettség teljesítésének feltételeit és
biztosítékait.
A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a közszolgáltatás díjának megállapítására és beszerzésére
vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényesíthető legmagasabb
mértékét és a díj megváltoztatása érdekében alkalmazandó eljárást.
A közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az igazolt díjhátralék kiegyenlítésére vonatkozó
eljárást.
Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási
szerződés tartalmi elemeit így változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos
érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
12.§ (1) a)- i)

224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
12.§ (2) a) - e)

224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (1)
224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (2)
224/2004, (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (3)
224/2004, (VII. 22.) korm. rend.
13.§ (4)
224/2004. (VII. 22.) korm. rend.
15.§ (2)

Mivel a 2000. évi XLIII. tv., a 126/2003. (VIII. 15.) korm. rend., valamint a 224/2004. (VII. 22.) korm. rendelet
már nem hatályos, így a soron következő Társulási ülésen ezen jogszabályok felülvizsgálatát szükséges
megkezdeni. Azonban azzal számolni kell helyi szinten, hogy amint a cég megalakul, és megszerzi a
működéséhez szükséges engedélyeket a hatáskörök átruházódnak a Társulásra. Innentől kezdve kistérségi
szinten kell kezelni a hulladékgazdálkodást, ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálni a jelenleg hatályos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünket. A cégről jelenleg annyit lehet tudni, hogy
bejegyzése megtörtént (hatályos: 2014.02.03.-tól), a Társulástól az utasítást megkapta az alvállalkozói
szerződések előkészítésére/megkötésére, jelenleg a működési engedélyek beszerzésén dolgozik.
Mivel a KEOP-1.1.1/2F/09-11 számú pályázatban kötelezettségeket is vállaltunk a lerakott hulladék
mennyiségének csökkentése érdekében, így ezek teljesítésével is számolni kell, a támogatás megtartása
érdekében. Mivel a vállalt mennyiségi adatok kistérségi szinten lettek megadva, ezért a vállalások
teljesülését/ellenőrzését is kistérségi szinten szükséges vizsgálni, végrehajtani, mely az új cég egyik fő
feladata lesz.
Amit még szükséges figyelembe venni, hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. csak akkor tudja ellátni
közbeszerzés lefolytatása nélkül az új cég alvállalkozójaként a hulladékgazdálkodási feladatokat
Gyomaendrődön, ha teljesül a Kbt. 9. § (1) bekezdés kb) pontja:
kb) a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt egymással,
amelynek részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja
szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak, amely felett az ajánlatkérők - tekintettel a közfeladat,
illetve a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára - az
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Beszámoló a települési folyékony hulladék gyűjtéséről
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban vízgazdálkodási törvény) IX/A. fejezete
foglalkozik részletesen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás biztosításával. A 44/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy azok
társulása kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez
és tart fenn. Gyomaendrődön 2013. november 4-től hatályos a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 28/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet. A települési
folyékony hulladék kezelésére a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel van érvényben közszolgáltatási
szerződésünk. A Gyomaszolg Kft. Tiszántúli KTVF által kiadott ez irányú engedélye 2014. július 15-ig
érvényes. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a jogszabályban előírt adatszolgáltatási, bejelentési
kötelezettségeinek folyamatosan eleget tesz.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a vízgazdálkodási törvényt is módosította, így a
vízgazdálkodási törvény 44/F § (3) bekezdése részletesen rendelkezik arról, hogy ki végezhet
közszolgáltatást, a 44/G § pedig előírja, hogy a szerződés legfeljebb 10 évre köthető meg. A 2004. évben
kötött szerződésünk a hulladékgazdálkodásról szóló – már nem hatályos – 2000. évi XLIII. törvény valamint
a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló – szintén hatályát
vesztett – 241/2000. (XII.23.) Kormány rendelet rendelkezései alapján 10 évre köttetett, tehát még ez év
elején szükséges felülvizsgálni és új szerződéskötést eszközölni.

Gyomaendrőd, 2014. február 12.

Nyíri-Szmolár Eszter sk.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. február 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló a Belvíz III. beruházásról
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Rövid előterjesztés formájában szeretnénk tájékoztatni a T. Képviselő-testületet a Belvíz III. tárgyú
beruházásunkban az elmúlt időszakban bekövetkezett fejleményekről.
Kivitelezés előrehaladása:
A 2013. október végén megkezdett Fűzfás-zugi holtág hidromechanizációs kotrása 2014. január utolsó hetében
befejeződött. Megkezdődött az úszókotró lebontása, és áttelepítése a Csókási holtág első kazettájába.
Műszaki tartalom változások:
Csókási holtág:
A projekt kivitelezése során egy kedvezőbb és gyorsabb műszaki technológia alkalmazására nyílt lehetőség a
Csókási holtág meder kotrása tekintetében.
Az új technológia alapján, „hagyományos” lánctalpas kotrógépek a holtág széléről és egy úszó hosszúgémes kotró
közepén haladva a holtágmedret kikotorják, és a kitermelt anyagot partrendezésre használják fel.
A megváltoztatott műszaki tartalommal az eredeti vízmélységek változatlanul kialakításra kerülnek, továbbá
kialakításra kerül egy úgynevezett parti sáv, mely a mostaninál rendezettebb, esztétikusabb és kezelhetőbb vízpartot
eredményez. A kitermelt anyag kizárólag a holtág területén, és a korábban megkötött mederhasználati
megállapodásban rögzített magánterületeken kerül elhelyezésre.
A műszaki tartalom változással kapcsolatban 2014. február 6-án lakossági tájékoztató került megrendezésre ahol
Polgármester Úr és a kivitelező tájékoztatta a holtággal szomszédos ingatlanok tulajdonosait az új kivitelezési
technológiáról.
Hantoskerti holtág:
A kivitelező jelezte az Önkormányzat számára, hogy a holtág Hantoskerti utcai gyalogoshídtól a szivattyútelepig tartó
szelvényeiből a kitermelt iszap nem szivattyúzható el a pocos kertben található zagytározó térbe.
Alternatív megoldásként került felvetésre a PV bázis és a Hármas Körös védtöltése között található részben
önkormányzati tulajdonú szántó terület. Előzetes egyeztetést kezdeményeztünk az ingatlan tulajdonosaival, az
egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak.
Koordinációk és határidők:
2014. január 16-án megbeszélés történt, melynek fő témája a már említett műszaki tartalom változások, a kivitelezés
menete és a határidők tartása volt.
A megbeszélésen részt vett a kivitelező, műszaki ellenőr és a projekt menedzser is. Kérdésünkre elhangzott, hogy
igény szerint a március végi végteljesítési határidő a szükséges műszaki tartalom változtatások és a pótmunkák
miatt kitolható.
Pótmunka:
A 2013. szeptemberében benyújtott pótmunka igény az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, tehát
Gyomaendrődre jutó beruházási költség 50 millió forinttal megnövekedett.
A pótmunkák kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési dokumentáció kidolgozása folyamatban van.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
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A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Belvíz III. beruházásról szóló beszámoló elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 17.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. február 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének II.
fordulós tárgyalása
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által
elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A 2014. évi költségvetés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció
összeállításával indult.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. októberében tartott ülésén a 496/2013. (X. 31.)
Gye. Kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta
azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani.
Az elfogadott koncepció azt mutatta, hogy mind a működési, mind a fejlesztési oldalon a 2014. évben rendelkezésre
álló forrásokhoz viszonyítva a kiadások meghaladják a számításba vehető források összegét. A költségvetés
összeállítása során a költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából megtörtént a bevételi források további
vizsgálata, illetve a kiadások rangsorolása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat figyelembe vételével állítottuk össze.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a 2013. évi CCXXX.-as
törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt az irányadó.
A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 2014. január 30-ai ülésén I. fordulóban megismerte
és alkalmasnak találta további tárgyalás lefolytatására.
Bevételek számbavétele
1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott,
célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek
meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés
támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (4.580.000 Ft/fő)
A törvénytervezet alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire támogatás számítható – 40,16 fő
(Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 37,35 fő, Hunya elismert hivatali létszáma 1,67 fő, Csárdaszállásé pedig
1,14 fő), mely a tavalyi évben 40,92 fő volt. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a köztisztviselői létszám
42 fő, a kisegítői állományi létszám 2 fő. A csárdaszállási és a hunyai kirendeltségeken 3-3 fő látja el a feladatokat.
Csárdaszállás önkormányzatának a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 5.910 E Ft-tal
szükséges hozzájárulni, Hunya önkormányzatának pedig 3.209 E Ft-tal.
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg
az önkormányzatot, a beépített támogatási összeg 25.500 E Ft.
Közvilágítás fenntartásának támogatása településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre
jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok
esetében a támogatás fajlagos összege 372.000 Ft/km. A beépített támogatási összeg: 63.314 E Ft.
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Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása – a 2012. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján számított egy
négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének
meghatározása. A 10.000 fő feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 104 Ft/m2. Ezen
a jogcímen önkormányzatunkat 100 E Ft összegű támogatás illeti meg, ugyanis a feladathoz
kapcsolódó szakfeladatokon mutatkozó nettó kiadás nem haladta meg a 100 E Ft-ot.
Közutak fenntartásának támogatása – a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók
ezen feladathoz kapcsolódó szakfeladatai alapján településkategóriánként számított nettó működési
kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti
városok esetében a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km. A kapott támogatási összeg: 31.795
E Ft.
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Összege 2.700 Ft/fő. A kapott támogatási összeg: 38.359 E Ft.
Közös szabályként jelenik meg, hogy az előbb felsorolt jogcímeken kapott támogatások beszámítással csökkentett
együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal
kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.
2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi
költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő
kötelező létszám bérét teljes mértékben biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés
célzott támogatást biztosít, melynek összege 56.000 Ft/fő/év.
3.
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
támogatása, a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető támogatások köre,
illetve a gyermekétkeztetés finanszírozásának módja. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának
önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről az illetékes miniszterek 2014. február 4-éig döntöttek
és 26.824 E Ft-ot ítéltek meg a feladat ellátására.
4.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 16 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális
intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell fordítani.
5.

Beszámítás

A meghatározott támogatások összegét csökkenteni kell az önkormányzat elvárt bevételének összegével. Az elvárt
bevétel legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti. Amennyiben a települési önkormányzat egy lakosra
jutó adóerő képessége 15.000 Ft alatt van, az elvárt bevétel százalékában lehetőség van a beszámítás összegének
csökkentésére. Városunk esetében ezen érték 18.000 Ft felett van, így elvárt bevételként a 2012. évi iparűzési
adóalap 0,5%-át kell figyelembe vennünk. Mivel településünk közös hivatal székhelye, így a beszámítás összege 5
% ponttal csökken. Az elvárt bevétel összege így Gyomaendrőd esetében 89.949 E Ft (tavaly: 62.485 E Ft). Az
önkormányzat elvárt bevételével összefüggő támogatás csökkentés egy meghatározott sorrend szerint történik: a
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz és az egyéb önkormányzati feladatok támogatásához jogcímeken
megillető támogatások 50%-a, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása , majd az
önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímeken megillető támogatás teljes összegéig terheli.
Az állami támogatások mellett, számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú
támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (az előző évhez képest 23 millió Ft-tal több helyi adó bevétel került
betervezésre), továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett pénzeszközöket.
Kiadások számbavétele
A kiadások tervezésénél általános elv volt, hogy a betervezett kiadások a várható infláció körüli mértékben
növekedhetnek az előző év terv számaihoz képest, illetve a feladat növekedésből adódó többlet kiadásokat és a
feladat ellátási telephely változásához szorosan kapcsolódó plusz kiadásokat vettük figyelembe.
Az önkormányzat önként vállalt feladataihoz kapcsolódó kiadásoknál részben a 2013. évi szintet, részben pedig a
tényleges igényt vettük figyelembe.
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A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2013. évről áthúzódó beruházások kerültek megtervezésre, a
városüzemeltetési osztály és az intézmények által szükségesnek tartott fejlesztések, valamint a testület által
korábban hozott döntések kerültek beépítésre. A fejlesztésekhez kapcsolódóan a pályázati lehetőségek
számbavétele is megtörtént.
Bevételek alakulása:
Működési célú bevételek:
ban
Megnevezés
Állami támogatás
Közhatalmi bevételek
Saját működési bevétel
Működési célú pénzeszk.átvét.
Működési célú pénzmaradvány
összesen

Adatok E Ft2013. évi eredeti
előirányzat
691296
386260
346354
701989
58100
2183999

2013. évi korrigált
eredeti ei.
691296
421260
107626
689594
50761
1960537

2014. évi terv
739120
402260
132005
474840
91692
1839917

Az elemzés során a viszonyítás minden esetben a 2013. évi eredeti előirányzathoz történik.
A bevételek előző évhez történő viszonyítása ebben az évben nem fog reális képet mutatni, mely azzal indokolható,
hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda bevételei a 2013. évi eredeti
előirányzati összegekben még szerepelnek, ugyanakkor a 2014. évi tervszámok már nem tartalmazzák ezen
intézményi adatokat, hiszen azok a Társulás költségvetésében jelennek meg.
Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva közel 48 millió Ft-tal nőtt, amely több tényező együttes
hatásának köszönhető. Növelő tételként jelentkezett a hivatal általános működési támogatásának, a közvilágításnak,
a közutak fenntartásának, az óvoda támogatásának és a működési célú központosított támogatásnak az előző
évhez képest megnövekedett összege, ugyanakkor csökkentő tételként szerepel a beszámítás összegének
emelkedése, a gyerekétkeztetés és a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen kapott támogatási
összeg csökkenése.
A helyi adóbevételek összességében 22 millió Ft összegű növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva. A
növekedés az iparűzési adóbevételnél és a magánszemélyek kommunális adóbevételénél jelentkezik.
A saját bevételek összegének az előző évvel történő összehasonlítása a fent említett okok miatt nem ad reális
képet (a 2013. évi adat tartalmazza a TSZGK közel 240 millió Ft összegű saját bevételét). Azt viszont
megállapíthatjuk, hogy az önkormányzati saját bevétel tervezett összege közel 24 millió Ft-tal haladja meg az előző
év tervszámát, amely elsősorban az önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt termény értékesítéséből
származó bevétellel magyarázható (ezen többletbevétel feladattal terhelt, hiszen az önkormányzati tulajdonú földek
megműveléséhez kapcsolódó kiadások finanszírozását szolgálja).
A működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen tervezett bevétel csökkenése elsősorban azzal indokolható, hogy a
közfoglalkoztatásra beépített támogatás összege jelentősen alacsonyabb az előző év támogatási összegnél, mivel a
rendelet tervezet összeállításáig egy, 83 főt foglalkoztató pályázat benyújtására volt lehetőség, a további pályázati
lehetőségek májusban nyílnak meg.
A működési célú pénzmaradvány közel 92 millió Ft összege feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz.
Felhalmozási célú bevételek:
Az előző évhez hasonlóan 2014. évben is a fejlesztési célú bevételek között csak azok a pályázati pénzösszegek
kerültek megtervezésre, amelyek valamilyen kötelezettség vállaláshoz (szennyvíztisztító telep felújítása, belvíz III.,
önkormányzati struktúrafejlesztés) kapcsolódnak.
A felhalmozási célú pénzmaradvány összege tartalmazza a feladattal terhelt kötvény és egyéb forrás közel 442 millió
Ft összegét, a többlet iparűzési adóbevétel fejlesztésre kijelölt részét (52 millió Ft), a szennyvíz-és ivóvízhálózat
többlet bérleti díj bevételének 36 millió Ft összegét, valamint a Sportcsarnok felújításához elnyert támogatás
összegét (13,3 millió Ft).
Ft-ban
Megnevezés

Adatok E
2013. évi eredeti
előirányzat
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2013. évi korrigált
eredeti ei.

2014. évi terv

Felhalmozási bevétel
Helyi adóbevétel (felh.célra)
Felhalmozási pénzmaradvány
Felhalmozási bev. összesen

568785
35000
650451
1254236

568785
0
650451
1219236

717886
0
546416
1264302

Kiadások alakulása:
Működési kiadások:
ban
Megnevezés
Működési kiadás
- személyi juttatás
- járulékok
- dologi kiadás
- pénzeszköz átadás
- működési célú tartalék

Adatok E Ft2013. évi eredeti
előirányzat
2183999
800229
179869
612498
504068
87335

2013. évi korrigált
eredeti ei.
1925537
494431
97654
334087
912030
87335

2014. évi terv
2096664

371105
87180
461021
796419
124192

A kiadások elemzésénél, illetve az előző évvel történő összehasonlításánál szintén nem szabad figyelmen kívül
hagyni azt a tényt, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott
Térségi Szociális Gondozási Központ és a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda kiadásai a 2013.
évi eredeti előirányzati összegekben még szerepelnek, ugyanakkor a 2014. évi tervszámok már nem tartalmazzák
ezen intézményi adatokat, hiszen azok a Társulás költségvetésében jelennek meg.
A működési kiadásokon belül:
A személyi juttatások az előző évhez képest azért mutatnak elsősorban csökkenést, mert a Társulás által
fenntartott intézmények 305.798 E Ft összegű kiadása már nem jelenik meg az önkormányzati költségvetésben,
illetve a közfoglalkoztatásra betervezett bérek összege közel 120 millió Ft-tal alacsonyabb, mint 2013. évben.
A munkaadót terhelő járulékok előző évhez viszonyított csökkenése a személyi juttatások csökkenésével
magyarázható.
A dologi kiadások a Társulási intézmények dologi kiadásainak (278.411 E Ft) kiszűrését követően láthatjuk, hogy
közel 127 millió Ft-tal növekedtek, mely elsősorban azzal magyarázható, hogy ebben az évben az oktatási
intézmények vagyonának működtetése az önkormányzat feladatát képezi, nem kerül átadásra a Zöldpark Kft.
részére az erre a célra elkülönített közel 80 millió Ft (a tavalyi év eredeti előirányzatában a 62 millió Ft még
pénzeszköz átadásként jelent meg). Továbbá új feladatként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú földek
művelésének költsége (közel 35 millió Ft), illetve a közutak karbantartására fordítható összeg az állami támogatás
növekedésének köszönhetően 24 millió Ft-tal emelkedett.
A működési célú pénzeszköz átadás összege jelentős növekedést mutat, ami azzal magyarázható, hogy az
önkormányzat által a két Társulás által fenntartott intézményre vonatkozóan megigényelt állami támogatás ezen a
jogcímen kerül átadásra a fenntartó részére.
A működési célú tartalékösszege 2014. évben 124.192 E Ft. Itt jelenik meg a Sport alap 13.000 E Ft-os kerete,
melyből egyedi kérelem alapján kötött felhasználású a Diáksport 500 E Ft összegű és a sportpályák fenntartására
elkülönített 500 E Ft összegű támogatás, továbbá a Civil alap 8.000 E Ft összegben meghatározott kerete, melyből
kötött felhasználású támogatásként 4 szervezet részesülne: a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 550 E Ft összegben, a Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület 400 E Ft összegben, a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 5.000 E Ft összegben és a Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület 500 E Ft összegben. Az elsősorban városi rendezvények szervezésére létrehozott Idegenforgalmi alapból
egyedi megállapodás alapján 4.000 E Ft összegű támogatásban részesül a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület, intézmények által szervezett városi rendezvényekre 500 E Ft kerül elkülönítésre, tartalékként,
mely elsősorban a város 25 éves évfordulójának méltó ünneplését szolgálná szintén 500 E Ft lett meghatározva és
az idegenforgalmi alap pályázható kerete 1.000 E Ft. A működési célú tartalékok között terveztük meg a Liget Fürdő
Kft-től vásárolt szolgáltatásra elkülönített összeget, a Kállai adomány összegét, az oktatási vagyon dologi kiadásaira
tartalékolt keretet, a belső ellenőri feladatok ellátására megtervezett összeget, az IKSZT működtetéséhez szükséges
forrást, a hulladéklerakói díj díjkompenzációjának összegét, illetve a START mintaprogram működési tartalékát.
Fejlesztési kiadások:
A fejlesztési kiadások között jelennek meg a felújítások 45.478 E Ft összegben, a beruházások 814.015 E Ft
45

értékben, valamint az egyéb felhalmozási kiadások 404.809 E Ft összegben, mely tartalmazza az általános tartalék
15.000 E Ft összegét is.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete költségvetési rendelettervezetében együttesen hagyja jóvá az
önkormányzati hivatal, valamint a felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szervek költségvetését.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi
költségvetési rendeletét megalkotni.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Gyomaendrőd Város 2014. évi költségvetési rendeletét az
előterjesztésben rögzített tartalommal alkossa meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Szöveges indoklás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetéséhez

1. Pénzügyi-költségvetési feltételek
A 2014. évi költségvetési tervezet a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi
költségvetése alapján készült, a kiemelt előirányzatokat ezen rendelet tervezet megfelelő mellékletei
tartalmazzák.
2. Személyi és tárgyi feltételek
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jétől Gyomaendrőd, Csárdaszállás és
Hunya önkormányzatok vonatkozásában látja el feladatait. A hivatalban engedélyezett létszám 2014.
évben az alábbiak szerint alakul:
•
•
•

Gyomaendrőd
Igazgatás – 44 fő (ebből a létszámból 5 fő GYES-en tartózkodik, 2 fő kisegítő
személyzet)
Csárdaszállás
Igazgatás – 3 fő
Hunya
Igazgatás – 3 fő

A Hivatalban jelenleg 5 fő van fizetés nélküli szabadságon gyermek születése miatt, az 5 főből 4 fő
2014. évben munkába is fog állni.
A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2014. évre számolva 40,16 fő. Ebből a létszámból 37,35
főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás
esetében és 1,67 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44 főre terveztünk bérjellegű kiadást. A két
kistelepülés önkormányzata vállalta a fent említett létszám foglalkoztatásából eredő kiegészítés
biztosítását, melynek összege Csárdaszállás részéről 5.910 E Ft, Hunya Község Önkormányzata
részéről pedig 3.209 E Ft. Ezen összegek ebben az évben már nem tartalmazzák a működésre
biztosított állami támogatás összegét, hiszen ezt már a Közös Hivatal székhely települése igényli. A
Közös Hivatal általános működésére biztosított támogatás összege közel 184 millió Ft, mellyel
szemben a tervezett dologi kiadások összege 220 millió Ft. A dolgozók cafetéria kerete 2014. évben is
bruttó 200.000 Ft.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 2013. január 1. napjától a Selyem út 124.
szám alatt található. Az új helyen a megfelelő feltételek kialakítására már több millió Ft-ot költött az
önkormányzat. Az épület külső hőszigetelésére, a fűtés és a világítás korszerűsítésére
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be még a múlt évben, melynek pozitív elbírálása esetén valóban
elmondható lesz, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő környezetben történik Gyomaendrőd
lakosainak közigazgatási kiszolgálása. 2014-ben az udvar fejlesztésére 3 millió Ft-ot, az épület
elektromos hálózatának és a klimatizálás bővítésére 2 millió Ft-ot szeretne a Hivatal fordítani.
Hunya és Csárdaszállás községekben a közös hivatalnak önálló telephelyei működnek. Ezeken a
telephelyeken a hivatal dolgozói ugyanazon programokat alkalmazzák napi munkavégzésük során,
mint Gyomaendrőd. Ezen rendszer kialakítása a könnyebb koordinálás és áttekintés érdekében, illetve
az egységes hivatali feladatellátás szellemében történt.
A közvetlen, napi munkát segítő eszközállomány és az alkalmazott programok (EDtR, új iktató
program, POLISZ stb.) jól használhatók. Ezen eszközök korszerűsítésére 2014. évben 2 millió Ft-ot
szeretne a Hivatal fordítani

3. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői
A hivatal ellátandó feladatait az alapító okirat, illetve a Hivatal SZMSZ-e részletezi. Az ellátandó
feladatok szakmai és minőségi követelményeinek való megfelelést szolgálja, hogy az alkalmazott
dolgozók megfelelő végzettséggel, gyakorlattal rendelkeznek, rendszeres továbbképzéseken vesznek
részt. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés ugyancsak a minőségi munkát
segíti, az elvégzett ellenőrzések a minél pontosabb és precízebb munkavégzést szolgálják. A FEUVE
gyakorlati alkalmazását biztosítja 2009. évtől az osztályvezetők által minden év elején összeállított
ellenőrzési munkaterv, mely alapján az osztályok dolgozóinak munkáját van lehetőség vizsgálni,
ellenőrizni.
4. Megvalósítási terv
A hivatal és a hozzá tartozó feladatok költségvetésének összeállítása során az alkalmazott
alapjogszabály a 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt.
A törvényi előírásoknak megfelelően történt a bevételek tervezése, illetve a működési kiadások
meghatározása. A személyi juttatások bérfejlesztést nem tartalmaznak, egyedül a soros lépések
érvényesültek. A hivatal dolgozói részére beépített éves bruttó cafetéria keret 200.000 Ft/fő.
A működési bevételek és kiadások egyensúlya a költségvetési rendelettervezetben biztosított,
ugyanakkor az egyensúly fenntartását nagy mértékben befolyásolják az esetleges
jogszabályváltozások, az energiaárak emelkedése, az elvégzett ellenőrzések megállapításai, az előre
nem tervezhető, váratlan események is. Az intézmények működésében rejlő kockázat negatív hatását
mérsékelni és kezelni próbáljuk a kiskincstári rendszer működtetésével, a FEUVE rendszerének
következetes alkalmazásával.
Jelentős mértékű kockázati elemként jelenik meg a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú kft.-k
működésének stabilitása, a betervezett helyi adóbevétel realizálódása, továbbá a saját bevételek között
megtervezett kamatbevétel és egyéb bevétel teljesülése, illetve a benyújtott pályázatok elbírálása.
Ezen kockázati tényezőket megszűntetni nem lehet, de negatív hatásukat egy átgondolt és szoros
gazdálkodással remélhetőleg mérsékelni tudjuk.
Gyomaendrőd, 2014. február 14.
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Szöveges indoklás a Városi Egészségügyi Intézmény 2014. évi költségvetéséhez

1. Személyi és tárgyi feltételek meghatározása

Intézetünk személyi és tárgyi feltételeit a 60/2003. ESzCsM rendelet határozza meg, ezeknek
megfelelünk. A járóbeteg szakellátást végző kollégák közül mindenki rendelkezik a megfelelő
szakmai képesítéssel.

2. Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzői

Feladatunk Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, valamint Dévaványa, Hunya,
Csárdaszállás pácienseinek járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.
Intézetünk – az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó – alapellátás keretében Gyomaendrőd
város közigazgatási területén védőnői szolgálatot, iskola-és ifjúsági-egészségügyi ellátást, valamint
háziorvosi praxisokat működtet.

Egészségügyi szakellátás és gondozás keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el:
belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fizioterápia, gyógytorna, fül-orr-gégegyógyászat,
laboratóriumi diagnosztika, neurológia, röntgendiagnosztika, sebészet, szemészet, nőgyógyászat,
nőgyógyászati

ultrahang-diagnosztika,

ortopédia,

pszichiátria,

reumatológia,

tüdőgondozás,

tüdőgyógyászat, ultrahangdiagnosztika, urológia.

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
( Forrás: Önkormányzatok 2013.01.01-i adatai )

Gyomaendrőd város lakosságszáma:

14.207

Dévaványa:

8.007

Hunya:

671

Csárdaszállás:

457

Összesen:

23.342 fő

ellátásáért felel a szakrendelő.

A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött
óraszámainak alakulása

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
Szakma megnevezése

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

10

0

Általános
ellátás

bőr-

és

nemibeteg-

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

diagnosztika

5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

ultrahangdiagnosztika

2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

Általános

laboratóriumi

Nőgyógyászati

A szakrendeléseket ellátó orvosok bemutatása

Szakrendelés

Orvos neve

Belgyógyászat

Dr. Szabó Dániel

Sebészet

Dr. Fabó János

Sebészet

Dr. Bayer Hedvig

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Nőgyógyászat, nőgyógyászati UH.

Dr. Tóth Attila

Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Bőrgyógyászat

Dr. Miskolczy Zsuzsanna

Neurológia

Dr. Torma Éva

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Reumatológia

Dr. Kiss Sándor

Pszichiátria

Dr. Felber Magdolna

Tüdőgyógyászat, tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Röntgen- és ultrahangdiagnosztika

Dr. Bakócz József

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Fizioterápia

Mészárosné Faragó Ágnes

Gyógytorna

Kugyela Mária

3. Megvalósítási terv

Bevételek

Egészségbiztosítótól átvett pénzeszköz

Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. ( III. 3. ) Korm. rendelet finanszírozási szabályai szerint
határozta meg az OEP-től származó bevételeit mely az összes bevétel 92 %-a.

Intézményi saját bevételek
Saját bevételeink az összbevétel 3 %-a.
Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért alkalmassági
vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ) bevételi soron 970 eFt-ot terveztünk.
Bérleti díj bevételeink esetében az előirányzat 490 eFt.
A Hősök útja 57. szám alatt lévő épületben, az érvényben lévő bérleti szerződések alapján, hétfői
napokon a Kígyós Vitál Kft. foglalkozás-egészségügyi ellátás-, szerdai napokon a Príma-Protetika Kft.
méretvételi hely céljából bérel az intézettől helyiségeket.
Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értékeként szerepel bevételeink között
az intézet leltárában szereplő épületekben működő fogorvosnak és háziorvosoknak ( Dr. Pikó Béla u.
3. szám, Fő u. 3. szám ) továbbszámlázott rezsiköltségekből származó bevételek. Előirányzatként
2.704 eFt-ot terveztünk.

Működési célú kamatbevételként 500 eFt-ot állítottunk be költségvetésünkbe.

TÁMOP bevételi forrás

A TÁMOP 6.2.4 A-11/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott projektből származó
bevételi forrásunk előirányzata 2.902 eFt.

Önkormányzati működési támogatás

Működési támogatási igényünk 4 %-a volt a tervezett összes bevételnek, ezen előirányzat összege:
6.502 eFt, amelynek tételei:
•

sportorvoslás, Dr. Katona Piroska vállalkozói díja

•

az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó

180 eFt.

védőnői szolgálat, valamint az iskola-, ifjúság
egészségügyi ellátás hiányának finanszírozása:
•

5.822 eFt.

az intézmény leltárában szereplő alapellátási, ügyeleti

épületek karbantartási költségei:

500 eFt.

Kiadások

Személyi juttatások
A költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 29 fő.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt, figyelembe
véve a 2014. évben esedékes soros lépéseket is.
Ez az összköltség 43 %-a.
A munkaadókat terhelő járulékok, a kiadások 12 %-a.

Dologi kiadás

A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására. A 2013.
évben keletkezett pénzmaradványunkból növeljük meg a dologi kiadások eredeti előirányzatát.
A költségvetésből 45 % a dologi kiadás.

Fejlesztési kiadás

A költségvetés összeállítása során fejlesztési kiadást nem terveztünk, mivel a rendelkezésre álló
források, ezt nem teszik lehetővé. A rendkívül drága orvosi műszerek fejlesztésére tartalékot kell
képeznünk. A várható fejlesztési kiadások biztosítására a 2013. évben keletkezett pénzmaradvány egy
részét jelöljük meg.
Nagyértékű tárgyi eszközeink műszaki állapota kielégítő, de folyamatos karbantartást, fejlesztést,
esetleg pótlást igényel.

4. Kockázat elemzés
A tervezett költségvetésben részletezzük azokat a tételeket ( sportorvosi tevékenység, védőnői
alapellátás, vállalkozói háziorvosok telephelyein végzett karbantartási, üzemeltetési
költségek ), amelyekhez a fenntartó működési támogatása szükséges.

A finanszírozási változások, a degressziós bevételek csökkenése a bevételi oldal kockázatát növeli. A
teljes bevétel 92 %-a az egészségbiztosító finanszírozásából származik.

A gazdasági válság növelte a szükségleteket és csökkentette a forrásokat. A kormánynak nem maradt
más lehetősége az egészségügyben – mivel az ágazat mozgástere szűk – mint az egészségügyi
közkiadások visszafogása, kockáztatva ezzel az egészségügyi rendszer alapvető céljait. Vélhetően
csökken a szolgáltatási csomag és a jogosultak köre is. Mindez hogyan, milyen kombinációban jön
létre, jelenleg pontosan nem kiszámítható és így kockázati tényező.
A lakossági szükségletek minél teljesebb körű kielégítése továbbra is célunk és az intézet hitvallásához
tartozik.

Gyomaendrőd, 2014. február 12.

…………………………………..
Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

………………………………..
Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2014. (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 3.104.219 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.104.219 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.
2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 1.748.225 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 717.886 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 91.692 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 546.416 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint.
3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási
bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési
kiadásainak előirányzata 1.839.917 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 371.105 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 87.180 ezer forint,
c) dologi kiadás 461.021 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 446.257 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.279 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 124.192 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 216.883 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint.
5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet
tartalmazza.
6. § (1) A 7. melléklet tartalmazza az Önkormányzat működési céltartalékának összegét, mely 124.192
ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 400
ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás és döntési jogát a polgármesterre
ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell
alkalmazni.
(5) A kitüntetési alap keretösszege 200 ezer Ft.
(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer Ft.
(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatások:
a) Diáksport
500 ezer Ft
b) A Semmelweis úti és
Népligeti
füves
sporttelep
500 ezer Ft
fenntartása
(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer Ft.

(9) A Civil Alap előirányzata 8.000 ezer Ft.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:
a) Közalapítvány Gyomaendrőd
550 ezer Ft
Város
Közgyűjteményeiért
működési támogatása
b)
Gyomaendrődi
Polgárőr
400 ezer Ft
Egyesület működési támogatása
c)
Hunyai,
Csárdaszállási,
5.000 ezer Ft
Gyomaendrődi
Önkormányzati
Tűzoltóság működési támogatása
d) Gyomaendrőd Város Tűzoltó
500 ezer Ft
Egyesület működési támogatás
(11) A Civil Alap pályázható keretösszege 1.550 ezer forint.
7. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 1.264.302 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 45.478 ezer forint,
b) beruházási kiadás 814.015 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 404.809 ezer forint.
(3) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.
8. § A „Szép Városunk Gyomaendrőd” kötvényből és egyéb saját bevételből rendelkezésre álló forrás
felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10.
melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati
kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.
11. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet
tartalmazza.
12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek
likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési
tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.
14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.
15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet
tartalmazza.
16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.
17. § Az Önkormányzat kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető:
a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,
b) a kis összegű beszerzések,
c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,
d) lakossági túlfizetések visszafizetése,
e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 34/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet.
Gyomaendrőd, 2014. február

Várfi András s.k.
Polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
Jegyző
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
Intézményi működési bevétel
107 626
132 005
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belü
689 594
473 140
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
1 700
Közhatalmi bevételek
421 260
402 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
691 296
739 120
Működési bevétel összesen
1 909 776
1 748 225
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
9 000
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
526 385
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
33 400
39 031
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
568 785
717 886
Finanszírozási bevétel-működési célú
50 761
91 692
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
650 451
546 416
Tárgyévi bevételek összesen
3 179 773
3 104 219
Személyi juttatás
494 431
371 105
Munkaadókat terhelő járulék
97 654
87 180
Dologi kiadás
334 087
461 021
Működési célú támogatásértékű kiadás
466 995
446 257
200 559
133 279
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr
Működési célú tartalék
87 335
124 192
Ellátottak pénzbeli juttatása
244 476
216 883
Működési kiadás összesen
1 925 537
1 839 917
Felújítás
42 000
45 478
Beruházás
566 303
814 015
Egyéb felhalmozási kiadás
435 420
404 809
Felhalmozási kiadás összesen
1 043 723
1 264 302
Finanszírozási kiadások
210 513
0
Tárgyévi kiadás összesen
3 179 773
3 104 219
Összes hiány:
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:

0

1

0
0
0
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
96 251
119 977
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
541 989
314 270
Működési célú átvett pénzeszköz .
0
1 700
Közhatalmi bevételek
421 000
402 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
691 296
739 120
Működési bevétel összesen
1 750 536
1 577 067
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
9 000
0
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
526 385
678 855
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
33 400
39 031
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
568 785
717 886
Finanszírozási bevétel-működési célú
37 861
91 692
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
650 451
546 416
Tárgyévi bevételek összesen
3 007 633
2 933 061
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

135
1 726
0
260
0
2 121
0
0
0
0
0
10 000
0
12 121

264
1 476
0
260
0
2 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000

Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

300
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
300

300
0
0
0
0
300
0
0
0
0
0
0
0
300

6 800
0
0

6 800
0
0

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .

2

2. melléklet

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

0
0
6 800
0
0
0
0
0
2 900
0
9 700

0
0
6 800
0
0
0
0
0
0
0
6 800

Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

4 140
145 879
0
0
0
150 019
0
0
0
0
0
0
0
150 019

4 664
157 394
0
0
0
162 058
0
0
0
0
0
0
0
162 058

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

107 626
689 594
0
421 260
691 296
1 909 776
9 000
526 385
33 400
0
568 785
50 761
650 451
3 179 773

132 005
473 140
1 700
402 260
739 120
1 748 225
0
678 855
39 031
0
717 886
91 692
546 416
3 104 219
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3. melléklet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti 2014. terv
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
1 114
1 114
Földhaszonbér
8 140
5 860
Bérleti díj
20 575
19 310
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Közterületfoglalás
393
393
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
3 000
3 000
Kamatbevétel kötvény
25 000
3 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
0
6 631
ÁFA bevétel-befizetendő
13 861
13 188
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő
0
1 890
ÁFA visszatérülés önk.tul. földek műveléséből
0
7 290
Önk.tul.földeken megtermelt terményértékesítés
29 280
Start mintaprogram terményértékesítés
2 853
Oktatás bérl.díj és tér.díjbevétel
2 000
Saját bevétel összesen:
96 251
119 977
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Rendszeres segély átvett pénz
190 115
163 712
Gyermektartásdíj kieg.
0
0
Mozgáskorl.tám.
0
0

Mezőőri jár. átvett pénz
Közcélú munkavégzők támog.2013-ról áthúz.(kézbesítők, 36 fő, 10
Közcélú munkavégzők támog.2014.-ben induló
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám.
Csárdaszállás Önkorm.tól hivatal működéséhez
Hunya Önkorm.tól hivatal működéséhez
IKSZT pályázat bér támogatás
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz
Magánszemélytől átvett pénzeszköz
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
4

3 000
18 408
286 309
16 808
12 214
12 935
2 200
541 989

3 000
49 816
86 113
0
5 910
3 209
2 510
314 270

0
0
0
0
0

0
0
1 000
700
1 700

260 000
29 000
5 000
35 000
6 000
5 000
1 000
70 000
0
0
0
10 000
421 000

280 000
29 000
4 000
38 000
6 000
5 000
2 000
28 000
0
0
0
10 000
402 000

158605

183 933

3. melléklet
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Zöldterület gazdálkodás támogatása
25455
Közvilágítás támogatása
33238
Köztemető fenntartás támogatása
100
Közutak fenntartásának támogatása
6934
Beszámítás összege
-62485
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
38694
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
76336
Óvodaműködtetési támogatás
12582
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
79356
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz
64661
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
90618
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
150865
Kulturális feladatok támogatása
16337
Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 2591
0
EFt, idegenforgalmi adó 9743 EFt, köznev.int 4200 E Ft
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Egyéb központi támogatás
0
691296
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 750 536
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
9000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei
0
Koncesszióból származó bevételek
0
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
9000
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
319 844
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU Önerő Alap
32 529
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B BM Önerő
32 545
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Alapszolg.ny.gond.egység infrastr.jav.DAOP4.1.3/A-11-2012-0044
49 538
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11)
91 929
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
526 385
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ.
1500
Rekonstrukciós alap-többlet bérleti díj bevétel Vízmű
10000
Lakáskölcsön visszafizetés
4 000
Elemi kár kölcsöntörlesztés
300
Belvíz kölcsön visszafizetés
1 500
700
Egyéb kölcsön visszafizetés (GYÜSZ-TE DAOPés egyéb pály.előfin
Váll. Fejl.alap kölcsön visszatér.(Ignácz Kft.)
400
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alap.tám.megel. Megtér.
0
Kamatbevétel kötvénytörlesztésre
0
Közköltséges temetés visszatér.
1 000
Körös Kajak pály.tám.megel.megtérülése
7 000
Közalapítvány pály.tám.megel.megtér.
7 000
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
33400
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Központosított felhalmozási célú támogatás
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
Felhalmozási bevételek összesen
568 785
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25 500
63 314
100
31 795
-89 949
38 359
93 780
10 995
61 588
1 058
0
48 101
88 791
149 025
16 196
16 534
0
0
739 120
1 577 067
0
0
0
0
0
419 841
0
42 699
21 748
0
0
194 531
36
678 855
0
16 105
4 000
300
1 500
5 126
0
5 000
7 000
0
0
0
39 031
0
0
0
717 886

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
megnevezés
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkorm-i Hivatal
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
Pénzmaradvány mindösszesen
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B
2013. eredeti
37 861

Adatok E Ft-ban
C
2014. terv
91 692

2 900

7 339
10 000
58 100

91 692

650 451

546 416

650 451
708 551

546 416
638 108

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2014. évben
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

Adatok E Ft-ban
B
C
2013. eredeti 2014. terv
274 662
40 339
198 392
465 269
195 987
87 335
24 500
1 286 484
42 000
566 303
435 420
1 043 723
210 513
2 540 720

155 060
25 679
312 427
444 781
128 707
124 192
19 523
1 210 369
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
2 474 671

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

132 143
33 619
56 516
1 726
4 572
0
219 976
448 552
0
0
0
0
0
448 552

126 143
36 306
53 430
1 476
4 572
197 360
419 287
0
0
0
0
0
419 287

Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

5 775
1 559
5 622
0
0
0
0
12 956
0
0
0
0
0
12 956

8 430
2 276
6 194
0
0
0
0
16 900
0
0
0
0
0
16 900

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

11 528
3 112
10 886

9 686
2 615
12 500
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5. melléklet

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

0
0
0
0
25 526
0
0
0
0
0
25 526

0
0
0
0
24 801
0
0
0
0
0
24 801

Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

70 323
19 025
62 671
0
0
0
0
152 019
0
0
0
0
0
152 019

71 786
20 304
76 470
0
0
0
0
168 560
0
0
0
0
0
168 560

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

494 431
97 654
334 087
466 995
200 559
87 335
244 476
1 925 537
42 000
566 303
435 420
1 043 723
210 513
3 179 773

371 105
87 180
461 021
446 257
133 279
124 192
216 883
1 839 917
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
3 104 219
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6. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
D
Szakfeladat
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
10 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
13 807
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
23 807
Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 934
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 934
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

063080

052080

051040

045160

106010

0
0
0
0
0
0
0
0

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 500
13 807
0
0
0
24 307
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0
0
13 861
0
0
0
0
13 861

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066010

0
0
6 631
0
0
0
0
6 631

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás

013350

0
0
0
0
0
0
0
0

Zöldterület kezelés-parkgondozás
9

0
0
13 188
0
0
0
0
13 188

6. melléklet
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

011130

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
42 000
0
0
0
42 000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

016080

21 133
5 164
0
0
0
0
0
26 297

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás

011220

0
0
0
0
0
0
0
0

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás
Személyi juttatás

016020

0
0
3 500
0
22 000
0
0
25 500

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás

016010

0
0
3 455
0
22 000
0
0
25 455

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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6. melléklet
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

0
0
0

0
0
0

0
0
33 238
0
0
0
0
33 238

0
0
33 000
0
0
0
0
33 000

0
0
Dologi kiadás
46 206
Működési célú támogatásértékű kiadás
1 500
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
17 460
Működési célú tartalék
87 335
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
152 501
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
407 962
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
407 962

0
0
49 950
1 500
18 360
0
0
69 810
0
0
0
429 474
0
0
0
429 474

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

9029
1962
2100

9555
2339
2200

0
0
0
0
13 091

0
0
0
0
14 094

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

900060

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
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6. melléklet
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
5 500
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
5 500
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
216
Munkaadókat terhelő járulék
58
Dologi kiadás
850
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
400
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
1 524
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
9 910
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
2 090
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
12 000
Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 510
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
15 510
Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
93 715
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
93 715
Munkaadókat terhelő járulék

032020

047410

091140

092120

092120

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

0
0
10 500
0
2 000
0
0
12 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79 751
0
35 276
0
0
115 027

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

091250

216
58
900
0
0
0
0
1 174

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola
Személyi juttatás

091220

0
0
0
0
0
0
0

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

092260

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

092260

0
0

Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek

10 917
2 948
Dologi kiadás
14 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
27 865
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Összesen:
0
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
7 180
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
6 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
125
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
125
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

098022

072112

076062

102021

104011

0
0

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 180
0
0
7 180
0
0
9 000
0
0
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. melléklet
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
14
14

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
0
0
0
5 300
5 300

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

0
0
0
0
0
0
4 500
4 500

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Átmeneti segély
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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6. melléklet
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

0

Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-idősek
0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 700
Működési kiadás összesen
2 700
Lakásfenntartással kapcs.ell-Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
4 000
Működési kiadás összesen
4 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások-gyermektartásdíj mege.
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
2 000
Működési kiadás összesen
2 000
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 084
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
4 084
Családsegítés
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

106020

104051

107060

104030

107054

101222

0

0
0
0

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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0
0
0
0
0
0
2 700
2 700
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
4 084
0
0
4 084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. melléklet
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

061030

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

041233

041233

041233

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
FHT-ra jogosult hosszabb közfoglalkozt.-egyéb közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
20 217
Munkaadókat terhelő járulék
2 729
Dologi kiadás
2 346
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
25 292
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 60 fő
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Téli közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
14 809
Munkaadókat terhelő járulék
1 999
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
16 808
Beton,- kerítés, varroda közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Belvíz, hulladék, mezőgazdasági út közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Munkaadókat terhelő járulék

041233

0
0
0
0
0
0
0
0

Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás

041233

0
0
0
0
0

Lakáshoz jutást segítő támogatások
Személyi juttatás

84031

0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
55 130
7 700
2 993
0
0
0
0
65 823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6. melléklet
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608

041233

041237

084031

081030

081043

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése)
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
211 969
Munkaadókat terhelő járulék
28 616
Dologi kiadás
45 724
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
286 309
Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
7 505
Munkaadókat terhelő járulék
2 027
Dologi kiadás
3 543
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
13 075
Civil szervezetek támogatása- Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
910
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
910
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
6 475
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
6 475
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
Dologi kiadás
0
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
Működési célú tartalék
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
Működési kiadás összesen
0
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

081061

0
0
34 290
0
0
0
0
34 290
59 897
8 087
18 129
0
0
0
0
86 113
9 129
2 331
4 000
0
0
0
0
15 460
0
0
0
0
840
0
0
840
0
0
0
0
6 000
0
0
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
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6. melléklet
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657

20 663
32 967
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
20 663
32 967
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
0
0
Munkaadókat terhelő járulék
0
0
Dologi kiadás
0
2 000
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
0
2 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

086090

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

013320

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
100
0
0
0
0
100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

274 662
40 339
198 392
465 269
195 987
87 335
24 500
1 286 484
1 286 484

155 060
25 679
312 427
444 781
128 707
0
19 523
1 086 177
1 086 177

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

Működési kiadás összesen
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7. melléklet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2014. évben
Adatok E Ft-ban
A
B
C
megnevezés
2013. eredeti
2014. terv
Polgármesteri alap
400
400
Kitüntetési alap
200
200
Ifjúsági alap
0
0
Civil alap
2 100
8 000
Sport alap
13 000
13 000
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
0
0
Talajterhelési díj
500
500
Idegenforgalmi alap pályázható keret (rendezvényekr
4 400
1 000
500
Közműv.Int.által rendezett nemzeti ünnepek és besenyszegi gyerekna
GYÜSZ-TE részére megállapodás alapján (Sajt és túrófeszt., Aug.20.
4 000
Idegenforgalmi alap tartalék (25 éves a város)
500
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés
4 000
4 000
Liget Fürdő Kft-től szolg.vás.
10 000
8 890
Kállai adomány
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
0
Muzeális int-ek szakmai tám-a pályázat
0
2 000
Körös szögi Kistérség 2014. évi hj.
507
507
IKSZT beruházás (bér)
2 200
2 510
IKSZT beruházás működési plusz igény
3 726
2 700
Közös Hivatalba egyszeri készletbesz.
420
0
Oktatási vagyon műk.dologi tartalék
20 000
20 000
TV közvetítés 2012-ről áthúzódó
843
0
Belső ellenőri feladatok
3 000
4 000
Óvoda szem.jutt.állami tám.elsz.
7 962
0
Óvodaped. 2014. szept.1-től béremelésre póttám.
564
Gyermekétkeztetés kieg.önk.támogatása
5 853
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
0
5 000
Veszélyes fák kivágása
1 000
Nyomda Múzeum tám.
0
900
Gye-i Hírmondó
1 500
0
Hulladéklerakói díj díjkompenzáció
18 338
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
2 000
Varga L.Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pály.közfogl.alkalm.
700
Start mintaprogram működési tartalék
6 520
Szoc.szöv.bolt üzemeltetéshez műk.kölcsön
0
Műv.Központ karbantartása
610
Működési céltartalék összesen
87 335
124 192
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8. melléklet
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2014. évi fejlesztési kiadások részletezése
Adatok E Ft-ban
B
2014. évi terv

A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járda felújítás
Buszmegállók felújítása
Útfelújítás és kátyúzás
Öregszőlői kerékpárút felújítás
Kner téri filagória felújítása
Játszóterek felújítása
Németzugi szivattyútelep felújítása
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
Dr. Pikó B. ú. rendelő átfogó felújítási munkái
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

6 000
3 500
0
8 000
0
0
0
25 978
0
0

Határ Győző Városi Könyvtár

0

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Katona J.Műv.ház nagyterem felújítás
Katona J.Műv.ház akadálymentes feljáró ép.
Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás
Katona J.Műv.ház Kossuth úti 52. term aljzatbeton és burkolat csere

550
200
1000
250

Városi Egészségügyi Intézmény

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Népliget és Erzsébet liget rendezése
Parkosítás
Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Öregszőlő)
Parkoló építés (Start munka építőanyag biztosítás esetén)
Közlekedés biztonsági fejlesztés
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpárút, Vásártéri ltp.,
Játszótér építése
Belvíz rendezési tervek készítése
Ünnepi díszvilágítás
Kataszteri nyilvántartás szoftver vásárlás
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B (505240+9426+130pály-ban el nem
Optikai kábel kiépítése
Corini festmények és Honti képek vásárlása (622/2013. (Gye.kt.hat.)
Területvásárlás (506/2013.(X.31.) Gye.kt.hat.)
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
Magtárlapos utómunkálatok
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Hardver csere 9 db (pénzügyi osztályon)
NOD 32 szoftver

45 478

1 500
1 500
21 748
5 000
1 500
0
20 000
3 000
3 500
2 000
480
514 796
3 632
930
2 100
3 000
2 000
500
224 673
0
1 830
326

Határ Győző Városi Könyvtár

0

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

Városi Egészségügyi Intézmény

0
20

8. melléklet
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Belvíz III. pénzeszköz átadás

814 015

0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Körösök Völgye Közhasznű Egyesület
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. DAOP pály.előfin.(201/2013.(V.2.) Gye.Kt.hat.)
Gyomaendrődi Üdültetési Szöv. pály.előfin.
Körös-szögi Modellértékű Információs Hálózat és Közösségi Színtér TÁMOP 5.2.5/B
Felhalmozási célú céltartalék
Környezetvédelmi alap
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel kamata
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Kötvény és egyéb forrás azon része, amely fejlesztésre jelölhető ki
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa
megelőlegezés(27%)
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 saját erő
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 1.1.1/c/13 áfa
megelőlegezés(27%)
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2014.
KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program önerő 2015.
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2014.évet követő köt.vállalásra
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B önerő 2012.évet követő köt.vállalásra (2011ben rel.bérl.díj maradv.)

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótmunka önerő
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002)
Belterületi gyűjtőutak felúj.DAOP 3.1.1/B-11 önerő tartalék listás
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejlesztése BM rendelet
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírálva
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
Épületek energetikai felújítása KEOP-2012-4.10.0/A önerő (tám. 85%)
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
Egyéb általános tartalék
ÖNO melegen tartó pultok és hűtőkamra (ha nem nyer a pály.6045 E Ft 2014.jan.dö
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés pály.(eszk.besz.
Határ Győző mellszobor pályázat önerő
Gyepmesteri telep rendezés
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen

1 000
1 662

2 000
1 000
873
2138
2988
36
4 000
0
3 427
0
68 563
24 352
30 653
8 146
43 989
58 282
0
20 959
0
1 282
1 150
5 000
0
6 300
15 000
27 955
27 803
15 000
0
7 200
1 905
3 000
4 021
3 000
125
12 000
404 809

Finanszírozási kiadások
0
0

"Szép Városunk Gyomaendrőd" Kötvény törlesztése (240158CHF*250)

Finanszírozási kiadások összesen
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9. melléklet

Kötvény és egyéb saját bevételből képződött forrás felhasználásának alakulása
Összege (E Ft)
B

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2014. évi
terv

Megnevezés
Fejlesztési hiányunk
Kötvényhez kapcsolódó fejlesztés
Törlesztés kötvényből
Tartalékba hely.

373 237
373 237
0

Megnevezés
Adat E Ft
24 352
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját e
Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 áfa me 30 653
58 282
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2
0
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0032 Közép Békés "aradi vízátvezetés", 2
20 000
Közvilágítási hálózat bővítése (Németzugi sor, Öregszőlői kerékpá
20 959
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B 2015. évi kiadásho
Belvíz III.
35 142
Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben
1 282
3 427
HURO Gye-Nagyvárad vasútvonal tervezés pályázat önerő+hitel k
Belvíz VIII.(helyi és térségi jel.vízvéd.r.fejl.DAOP 5.2.1/A-11) pótm
1 150
Járda felújítás
6 000
Buszmegállók felújítása
3 500
Öregszőlői kerékpárút felújítás
8 000
Varga Lajos Sportcsarnok infrastr.fejl.-e pályázat
12 678
Népliget és Erzsébet liget rendezése
1 500
Parkosítás
1 500
Gyalogátkelőhely építés(Fő út-Apponyi, Közös Hiv., Hősök tere, Ö
5 000
Parkoló építés
1 500
Játszótér építése
3 000
Belvíz rendezési tervek készítése
3 500
Ünnepi díszvilágítás
2 000
Optikai kábel kiépítése
1 003
Közös Önkormányzati Hivatal udvar fejlesztés
3 000
Közös Önkormányzati Hivatal elektromos rendszer és klíma bőv.
2 000
Magtárlapos utómunkálatok
500
7 200
4/2014 (I.31.)BM rendelet Térségi Szoc.Gond.Kp.konyha fejlesztés
Határ Győző mellszobor pályázat önerő
1 905
6 300
Százszorszép Óvoda fejlesztése DAOP-4.2.1-11 még nincs elbírál
Gyepmesteri telep rendezés
3 000
Fürdő csónakkölcsönző kialakítása Hantoskerti holtágon
4 021
GYFC kérelme (pályák, öltözők felújítása) pályázati önerő
3 000
Várépítő pályázat 2013-2014. önerő
125
Gye-Hunya összekötőút tervezés költsége
12 000
Épületek energetikai felújítása KEOP önerő
27 955
Városi közint.komp.ép.energetikai fejl.KEOP-2012-5.5.0/A
27 803
Fürdő pályázat vagy egyéb pály.saját erő
15 000
Egyéb általános tartalék
15 000
Összesen
373 237
441800
373 237
68 563
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10. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2014. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
B
sorszám
megnevezés
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
-Polgármester
-mezőőr (közalkalmazotti létszám)
-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.
-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)

2.

C
2014. engedélyezett létszám (fő)
1
5
5
1

START Közmunkaprogramban dolgozók száma:
Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:

83
47

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
-köztisztviselői létszám Gye.
-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.
-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.
-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám
-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

37
5
2
3
3

3.

Határ Győző Városi Könyvtár

4

4.

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

5

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

6.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

29

23

230
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2014. évi finanszírozása
A
megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

C

2013. állami tám. 2013. önk.kieg.
158 605

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.
Gyomaendrőd kiegészítése

7 260
9 077
145 879
320 821

Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény
Önkormányzat összesen

57 850
21 138
36 712
5 396
6 749
2 000
129 845

D
E
2013. intézmény
finanszírozás
2014. állami tám.
összesen
216 455
183 933

12 656
15 826
147 879
392 816

7 500
8 696
157 394
357 523

Adatok E Ft-ban
G
2014. intézmény
2014. önk.kieg.
finanszírozás
összesen
35 994
219 927
9 119
26 875
9 100
16 600
9 305
18 001
6 502
163 896
96 895
418 424
F

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2014. évi finanszírozása

megnevezés
13
14
15
16
17

B

2013. állami tám. 2013. önk.kieg.

2013. intézmény
finanszírozás
2014. állami tám.
összesen

2014. önk.kieg.

2014. intézmény
finanszírozás
összesen

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óv
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi Társulás összesen

82 078
319 717
401 795

2 042
4 125
6 167

24

84 120
323 842
407 962

105 269
299 404
404 673

790
24 801
25 591

106 059
324 205
430 264

12. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2014.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám

183 933

0

524

9 119

0

524

9 119

-építéshatóság
-közterületfelügyelők
-igazgatás -Hunya
-igazgatás -Csárdaszállás
Önk.hivatal műk.összes

183 933

193 576
0
0
0
0
193 576

220 451

220 451

-26 875
0
0
0
0
-26 875

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodáss

25 500

25 500

25 500

0

Közvilágítás fenntartásán

33 000

33 000

33 000

0

100

100

100

0

Közutak fenntartásának t

31 795

31 795

31 795

0

Beszámítás összege
Településüzemelte

90 395

0

0
90 395
0

90 395

0
0
0

38 359
30 314

0

Köztemető fenntartás

Egyéb kötelező önkorm
Közvil.-ra kapott tám. fe

0

0

38 359
30 314
2 577
13 000
0
20 000
0
4 291
0

2 577

-polgármester bér

10 000

-mezőőri feladatok

3 000

-víz-szennyvíz

20 000

-települési hulladékkezelés
-állati hulla ártalm.
-város és községgazdál

2 591

1 700

-buszközl.tám

25

14 565
14 094
17 807
6 500
49 950
18 360

38 359
30 314
-11 988
-1 094
0
2 193
-6 500
-45 659
-18 360

12. melléklet
13 188

-nem lakóing.bérbeadása
-önk.ellátó szolg.
-Közös Hivatalba egyszeri készletbeszerzés
-polgárvédelem
-tűzoltás
-ár-és belvízvédelem
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás
-sportlétesítmények műk.
-orvosi ügyelet

4 200

-oktatási vagyon műk.

57 027

2 000

-oktatási vagyon áthúzódó 2012-ről
-oktatási vagyon műk. tartalék
-óvodai nevelés
-bölcsőde
-gyermekotthoni ell.

86 113

-közcélú pályázat 2014.
-Közcélú menedzsment-segélyeknél
-közfoglalkoztatás-kézbesítők, településőr,-se

14 221

49 816

-egyéb 2014-ben induló közfogl.saját er.

4 664

-Városi Egészségügyi Intézmény

157 394

-belső ellenőr

6 631

-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák

13 188
0
0
0
0
0
0
0
0
63 227
0
0
0
0
0
86 113
0
64 037
0
162 058
0
6 631

13 188
0
0
1 174
0
12 500
9 000
6 000
7 180
115 027
0
20 000
0
4 084
0
86 113

503 795
-89 949

655 019

-gyermekétkezt.kieg.önk.tám.
-önkorm.ing.karbant., veszélyes fák kivág.
-Műv.Kp.karbantart.
Egyéb önkormányzati k
Beszámítás

75 464
-89 949

73 825

56 483

298 023

65 823
2 000
168 560
4 000
6 631
5 853
6 000
610

0
0
0
-1 174
0
-12 500
-9 000
-6 000
-7 180
-51 800
0
-20 000
0
-4 084
0
0
0
-1 786
-2 000
-6 502
-4 000
0
-5 853
-6 000
-610
0
-151 224
-89 949

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.
Óvodapedagógusok és a
Óvodaműködtetési támo
Óvodai, iskolai étkezteté
Gye-Cssz-Hunya Kistér

93 780
10 995
1 058
105 833

106 198
0

365

790
0

106 198

106 198

0

24 000

0
0
-2 400

Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
rendszeres szoc segély

21 600

21 600

26
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41 796
20

lakásfenntartási támog.
adósságcsökkentési támogatás

1 800
165 188

41 796
20
0
98 496
1 476
0
1 800
165 188

40 780

0
31 671
-2 370
-14 460
0
14 841

előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a

98 496
1 476

foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának
Kistelepülések segély önereje
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a
óvodáztatási támogatás 100%-a
Egyes jöv.pótló tám. Ös

0

0

46 440
23
123 120
1 476
0
1 800
196 859

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

-4 644
-3
0
-24 624
0
0
0
-31 671

4 667

2 853

Hozzájár.a szoc.ell.öss

31 671
16 430
0
0
48 101

4 667

2 853

0

31 671
16 430
7 520
0
55 621

Egyes jöv.pótló tám.ös

48 101

4 667

2 853

165 188

220 809

237 639

-16 830

243 269

20 994

563 667

588 468

-24 801

22 496

16 900
15 000
31 900

-9 404

az 1. pont szerinti ellátás
az önk.helyi hatáskörű se
közfoglalkoztatás önrész
állampolgárok lakáshoz j

18 800
21 980

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
Szociális ellátás összes

299 404

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános kön

16 196

- Könyvtár
- KKSZT - Műv.ház, népház
Kötelező feladat - közm

16 196

0
0

300
6 000
6 300

0

Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja
-szabadidős fürdő5 743
-testvérvárosi és egyéb sport fel.
-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap
-TDM támog.
4 000
-IKSZT működtetése+bér
2 000
-KKSZT- tájház, lapkiadás múz.pály

11 732
0
20 600
0
0
4 000
2 510
2 800

14 857

2 510
800

27

41 857
2 000
27 600
4 000
5 210
11 801

-11 732
0
-21 257
-2 000
-27 600
0
-2 700
-9 001

12. melléklet
-képtár
PM
-vállalkozói iroda
-Kállai ad.
PM
-Bursa H.tám.
PM
-Talajterh.díj
PM
-TV közvetítés 2012PM
-Körös-szögi kistérség 2013. évi hj.
-idősek ajándéka
-Sportcs.felúj. Közfogl.
-Önkorm.tul.földek műv.
-Nyomda Múzeum tám.
-Szoc.Szöv.bolt műk.kölcsön
-Hulladéklerakói díj díjkomp.
9 743
önként vállalt felad

0
10 000
500

700
36 570

13 200

Önkormányzati egyéb saját bevételek
Helyi adó bevételek
Önkormányzati
saját
bevételek+adó
bevételek mely a
kötelező és az
önként vállalt
feladatok
kiegészítésére
szolgál
összesen:

0
0
10 000
0
500
0
0
0
700
36 570

52 227

2 510

23 878
392 000

739 120
739 120

91 692
91 692

739 120

91 692

TSZGK és Óvoda

840

77 680

507
2 700
700
34 290
900
0
18 338
174 475

-840
0
0
-1 500
0
0
-507
-2 700
0
2 280
-900
0
-18 338
-96 795

23 878
392 000

0

23 878
392 000

10 000
1 500
500

415 878

0

415 878

0

415 878

777 899
777 899
243 634
534 265

495 834
495 834
20 994
474 840

2 104 545
2 104 545
264 628
1 839 917

2 104 545

0

28

264 628
1 839 917

13. melléklet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Havonkénti likviditás 2014.
Megnevezés
Kiadások:
Személyi juttatáso
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Műk.c.peszk.átadá
Kiadások összes
Bevételek:
Saját bevételek
Átvett peszk.
Önkormányzati t
Bevételek összes

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

E Ft
Összesen

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16951
34942

10512
3026
4453
16950
34941

10512
3026
4453
16950
34941

10512
3026
4450
16950
34938

10511
3020
4450
16950
34931

126143
36306
53430
203408
419287

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34775
34942

44
123
34774
34941

44
123
34774
34941

44
123
34771
34938

40
123
34768
34931

524
1476
417287
419287

Városi Egészségügyi Intézmény
Havonkénti likviditás 2014.
Megnevezés
Kiadások:
Személyi juttatáso
Munkaadói járulék
Dologi kiadás
Kiadások összes
Bevételek:
OEP finanszírozás
Saját bevételek
TÁMOP pályázat
Önkormányzati t
Bevételek összes
Likviditás helyze

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

E Ft
Összesen

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

7810
2187
6373
16370

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6373
13836

5816
1647
6367
13830

71786
20304
76470
168560

12874
389
1779
542
15584

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12874
389
1123
542
14928

12874
389
0
542
13805

12874
389
0
542
13805

12878
385
0
540
13803

154492
4664
2902
6502
168560

1748

-31

-31

-31

-31

-31

-31

-31

-1442

-31

-31

-27

0
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2014. évi előirányzatának
felhasználási ütemterve és likviditási terve
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Január
Február Március Április
Május
Június
Július
AugusztusSzeptembeOktóber November December Összesen
Nyitó egyenleg
638 108 656 724 633 951 634 357 655 391 347 075 297 759 319 443 127 024 192 879 229 563
65 578 638 108
Bevételek:
1. Helyi adó
40 000
12 000
98 000
25 000
8 000
7 000
5 000
8 500
95 500
24 000
8 000
31 000 362 000
0
2 000
14 260
3 000
2 000
16 000
2 000
1 000
40 260
2. Egyéb közhatalm
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Önkormányzati s
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 593
61 597 739 120
4. Önkorm.műk.ktg
5. Saját bevétel
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 000
11 005 132 005
58 000
62 000
65 000 194 000 108 000 100 000 150 000
83 000 102 000 120 000 110 000
40 726 1 192 726
6. Átvett pénzeszkö
7. Bevételek (1.+…
170 593 148 593 249 853 294 593 188 593 179 593 227 593 166 093 286 093 218 593 191 593 144 328 2 466 111
8. Finanszírozási művelet
0
808 701 805 317 883 804 928 950 843 984 526 668 525 352 485 536 413 117 411 472 421 156 209 906 3 104 219
9. Bevétel mindöss
Kiadások:
0
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 925
30 930 371 105
10. Személyi juttatá
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
7 265
87 180
11. Munkaadót terh
12. Dologi kiadás
47 418
47 000
46 000
36 000
33 000
32 000
31 000
30 603
35 000
35 000
45 000
43 000 461 021
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 295
48 291 579 536
13. Műk.c. pénzesz
14. Ellátottak pénz
18074
18074
18074
18074
18074
18074
18074
18074
18074
18074
18073
18070 216 883
151 977 151 559 150 559 140 559 137 559 136 559 135 559 135 162 139 559 139 559 149 558 147 556 1 715 725
15. Működési kiadá
Működési c. tartalék
10 000
13 350
10 000
11 350
10 350
10 350
12 350
15 392
10 350
10 350
10 350 124 192
Műk.kiadás mindös 151 977 161 559 163 909 150 559 148 909 146 909 145 909 147 512 154 951 149 909 159 908 157 906 1 839 917
16. Felújítás
0
0
26 000
0
8 000
9 000
2 478
0
45 478
17. Beruházás
0
9807
85538
75 000 260 000
30 000
10 000 160 000
10 000
10 000 153 670
10 000 814 015
18. Egyéb felhalmozási kiadás (
48 000
62 000
52 000
42 000
42 000
52 809
22 000
42 000
42 000 404 809
19. Felh. kiadás mi
0
9 807
85 538 123 000 348 000
82 000
60 000 211 000
65 287
32 000 195 670
52 000 1 264 302
20. Finanszírozási kiadások
0
23. Kiadás mindös
151 977 171 366 249 447 273 559 496 909 228 909 205 909 358 512 220 238 181 909 355 578 209 906 3 104 219
656 724 633 951 634 357 655 391 347 075 297 759 319 443 127 024 192 879 229 563
65 578
0
24. Bevétel, kiadás
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Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2014 - 2017. évi alakulása

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

B
2014. terv
132 005
473 140
1 700
402 260
739 120
1 748 225
0
678 855
39 031
0
717 886
91 692
546 416
3 104 219
371 105
87 180
461 021
446 257
133 279
124 192
216 883
1 839 917
45 478
814 015
404 809
1 264 302
0
3 104 219

31

C
2015. terv
135 701
486 388
1 748
413 523
759 815
1 797 175
0
284 418
22 000
0
306 418
50 000
250 000
2 403 593
381 496
89 621
473 930
458 752
137 011
75 350
222 956
1 839 115
22 000
305 377
229 041
556 418
0
2 395 533

Adatok E Ft-ban
D
E
2016. terv 2017. terv
139 772 143 965
500 980 516 009
1 800
1 854
400 000 412 000
782 610 806 088
1 825 162 1 879 916
0
0
150 000 154 500
22 660
23 340
0
0
172 660 177 840
40 000
40 000
150 000
50 000
2 187 822 2 147 756
392 941 404 729
92 310
95 079
488 147 502 792
472 515 486 690
141 121 145 355
40 182
40 187
229 644 236 534
1 856 860 1 911 366
20 000
20 000
200 000 107 840
102 660 100 000
322 660 227 840
0
0
2 179 520 2 139 206

16. melléklet

2014. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
A

1
2
3
4
5
6

Megnevezés
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Összesen

B
Alapadó
29 000
4 150
38 650
280 000
6 000
357 800

Adatok E Ft-ban
C
D
Költségvetésben
Közvetett
tervezett bevétel
tám.
29 000
0
4 000
150
38 000
650
280 000
0
6 000
0
357 000
800

A 2014. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel
összesen 357.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek
jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.
Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás
összege 150 E Ft.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában évről évre csökken az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie a kommunális beruházáshoz való
hozzájárulás adómentességének kifutása miatt. Ez 2014-ben ez 650 E Ft.
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2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 10. §. (3) bekezdése
Az önkorm.adott évi saját bevételeinek 50%-át nem haladhatja meg a tárgyévi
adósságot keletkeztető ügylet fizetési kötelezettsége
2014. év

A
Megnevezés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E Ft-ban
B
összeg

Helyi adóból származó bevétel
Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.
Osztalék, konc. Díj és hozambevétel
Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.
Bírság, pótlék és díjbevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Összes saját bevétel

357 000
70 386
6 000

Össes saját bevétel 50%-a
Adósságot keletkeztető ügylet

216 693

5 000
433 386

2013.12.31-én fennálló kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összege:
1.080.708,06 CHF
A 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 67.§ (1) bekezdése
értelmében a Magyar Állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és járulékait 2014. február 28. napjáig átvállalja.
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2014. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból)
Saját erő

Adatok E Ft-ban
B
C
Kötelezettség
váll.össz.
2015.
107 947 107 947
0
107 947

0
107 947

Kötelezettség
váll.össz.
205 377

2015.
205 377

167 394
0
17 024
20 959

167 394
0
17 024
20 959

EU Önerő Alapból a saját erő összegét meg fogják pályázni

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B
Forrásai
Támogatás
EU Önerő
BM Önerő
Önkormányzati saját erő

Kötelezettség
váll.össz.
3 475
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek foglalkoztatása a szoc
Forrásai
Önkormányzati saját erő
3 475

Kistérségi start mintaprogram (2014.03.03-2015.02.28-83 fő)
Forrásai
Támogatás
Saját erő
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2015.
3 475
3 475

Kötelezettség
váll.össz.
22 661

2015.
22 661

22 661
0

22 661
0

19. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
Adatok E Ft-ban
B
C
D
E
Megnevezés
Bevétel Kiadás Saját erő Megjegyzés
IKSZT
2 510
5 210
2 700 2011. évről áthúzódó pályázat
Belvíz III.(Komplex belvízrend.pr.megval.DAOP-5.2.1/D-2008-0002 233 331 285 549
52 218 Ebből 2014. évi önerő:30.141 E Ft
A

1
2
3

Az EU önerő alapból elnyert tám.csökkenti

4
5

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B

6
7

KEOP-1.3.0/09-11-2012 Békés megyei Ivóvízminőségjavító program

Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.5-2013.

780 463
21 748

859 171
21 748

78 708 a tényleges önerőt.
0
EU Önerő Alaphoz 100%-ban támogatási

166 229 igény
55 005 Ebből a 30.653 E Ft áfa megelőlegezés

Települési hulladékgazdálkodási r.fejlesztése KEOP 7.1.1.1 saját erő
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2014. február 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

„A legszebb konyhakertek”
Pardi László
Várfi András polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály Térségi Programok Osztály felhívást tett közzé, melyben
kérték a települések önkormányzatait, hogy csatlakozzanak a Karcag Város által életre hívott programból kialakult „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje országos kezdeményezéshez.
A programhoz való csatlakozás egy szándéknyilatkozat és egy együttműködési megállapodás aláírásával
megtörténik.
A program során a csatlakozott települések helyi szinten lefolytatják a kategóriánkénti versenyt és a verseny
legeredményesebb nevezőit benevezhetik az országos megmérettetésbe.
A versenyben résztvevő kerttulajdonosok oklevélben részesülnek, azonban településtől függően tárgyi vagy pénzbeli
jutalomban is részesíthetők.
A rangsort egy minimum 3 fős zsűri állítja fel.
A program felhívása a csatolt mellékletben megtalálható.
Amennyiben a T. Képviselő-testület úgy dönt, hogy településünk csatlakozzon a programhoz úgy a zsűri tagjainak
kijelöléséről is gondoskodni szükséges.
Döntési javaslat
"Csatlakozás a Magyarország legszebb konyhakertje országos kezdeményezéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete csatlakozik a „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertje országos kezdeményezéshez. Felhatalmazza Várfi András polgármestert a szándéknyilatkozat és az
együttműködési megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a program végrehajtásban résztvevő zsűri tagjának felkéri:
·
·
·

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 02. 28.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Pardi László
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PROGRAM FELHÍVÁS!
Karcag város alpolgármestere „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertje programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csatlakozásra
hívja fel Magyarország minden településének Önkormányzatait/Szervezeteit/Egyesületeit!
A program indokoltsága
Hazánkban még sokan emlékeznek nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte
bármilyen zöldség megtermett a ház körül. A kertes házakban elöl virágoskert, hátul pedig un.
konyhakert kapott helyett.
A vidék ezen arculata azonban az évek során megváltozott. Az elmúlt évtizedekben azt
sugallta a média, hogy nem éri meg a konyhakerttel foglalkozni, mert drága a vetőmag, a
vegyszer, a műtrágya, sokkal olcsóbban meg lehet kapni a terményt a nagy üzletekben,
bajlódni sem kell vele, és sokkal szebb. Igen, lehet, hogy szebb, de az eredete sokszor
bizonytalan, és a minősége sem olyan, mint amit otthon magunknak megtermelünk.
Sajnos gyakori, hogy még a legkisebb, pár utcából álló falvakban is a kerteket füvesítik és a
lakók csak virágokat gondoznak, füvet vágnak.
Ezen a tendencián változtat a program, hiszen bárki képes lehet az önellátásra, egy kis
munkával, odafigyeléssel egészséges zöldségeket tud letenni a családi asztalra.
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű országos
program az otthoni kertgazdálkodást hivatott népszerűsíteni a lakosság körében, szakmai
előadásokkal, fórumokkal segítve az újonnan csatlakozókat és a ma is aktív résztvevőket,
valamint díjazva a legszebb kertek művelőit.
Program célja









Megváltoztatni a lakosság elmúlt évtizedekben kialakult szokását, miszerint lakóházuk
udvarán, kertjeikben kizárólag füvet nyírnak, virágos díszkertet gondoznak, 
szemléletváltás
Visszaadni a vidék régi arculatát
Ösztönözni a lakosokat, hogy udvarukon, kertjükben termeljék meg a maguk és
családjaik számára a konyhakerti zöldségeket szemlélet átadás
Fejleszteni ezzel az öngondoskodást, önellátást,
Feléleszteni a szinte feledésbe merült hagyományos népi kertkultúrát  értékátadás
Generációk közötti hidakat építeni
Erősíteni az összefogást, egymás megsegítését, közösségfejlesztés
Hasznos szabadidő eltöltés megtanítása- aktív nyugdíjas, időskor biztosítása

„A legszebb konyhakertek” helyi, település szintű programban való részvétel feltételei




az illető a programhoz önként kíván csatlakozni,
rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel,
udvarral, telekkel, földterülettel, ahol
konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Kategóriák
 Balkon
 Mini
 Normál
 Közösségi

- erkélyen kialakított
- 50 m2-ig
- 50 m2 felett
- szervezetek, csoportok





Zártkert 1. - Zöldséges
Zártkert 2. - Gyümölcsös
Zártkert 3. - Vegyes








Gyommentes, gondozott kert
Technológiák
Komposztálás
Madárbarát kert
Másod / harmadvetés
Minőségi növények

Elvárások – bírálati szempontok







Minimum 5 féle növény/gyümölcs
Balkonon 5 edény - 3 féle növény
Rendezett környezet
Öko-módszerek alkalmazása
Permetezésnél– Permetezési napló
Öntözés esetén – csapadékgyűjtés

Csatlakozási lehetőség az országos programhoz
o Szándéknyilatkozat letöltése a www.karcag.hu vagy www.biokontroll.hu oldalakról,
o Megküldése Kovács Szilvia nevére a Karcagi Polgármesteri Hivatalba 5300 Karcag,
Kossuth tér 1. címre
Ezt követően Együttműködési Megállapodást kötünk az érintett Önkormányzattal vagy
Szervezettel/Egyesülettel, ami alapján szabadon használhatják a teljes Programcsomagot,
amit az ötletgazda által biztosít és küld meg számukra. Így tudjuk a programot koordinálni, az
érintett települést a program országos vérkeringésébe bevonni.
„A legszebb konyhakertek” helyi versenyt minden település maga folytatja le. A helyi
eredmények alapján a települések zsűrije jelölhet kertművelőket az országos megmérettetésre,
a Magyarország legszebb konyhakertje díjra.
Az országos zsűri döntése alapján a díjak átadására minden évben egy jeles rendezvényen
kerül sor.
Az országos díj: gránit alapon elhelyezett, bronzból készült kisplasztika - Györfi Sándor
karcagi Munkácsy-díjas szobrász, érdemes művész alkotása
Kovács Szilvia – Karcag város alpolgármestere
ötletgazda, országos programkoordinátor
Telefon: +36-30/9854-106
E-mail: legszebbkonyhakertek@gmail.com
Várjuk csatlakozási szándékuk mihamarabbi jelzését!
Határidő: 2014. február 28.
A program a Vidékfejlesztési Minisztérium kiemelt országos projektjei közé tartozik, élvezi
Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter Úr teljes körű támogatását.
LEGYEN ZÖLDSÉGES KERT MAGYAORSZÁG MINDEN BALKONJÁN,
UDVARÁN, ÉS KERTJÉBEN!

