Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: betko.jozsef@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2015. január 19-én 14 órakor
kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.


Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2015. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Fő út 210. szám alatti gyógyszertár felújítási munkái
Horváth László kérelme
GYÜSZ-TE támogatási kérelme
KEOP-1.1.1 /C/13-2013-0043 pályázat támogatása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója
Gyomaközszolg kft működési támogatása
Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2015. 01. 14.
Betkó József sk.
Bizottsági elnök



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2015. január 19.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2015. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( továbbiakban Áht.) 1. § 14. pontja szerint: „költségvetési
támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték
nélkül, pénzben nyújtott támogatások,” tehát az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatásokat
nem minősíti annak, ezért az Áht. rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ugyanakkor az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Ctv.) 53. § (1) bekezdése szerint „Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)
rendelkezései szerint az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói
okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályok szabályoznak azzal, hogy a Ptk. alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal terhelt.” A két jogszabály egybevetéséből
ellentmondás olvasható ki. A pályázatokat előkészítő szerv álláspontja az, hogy az önkormányzat mint az
államháztartás egyik alrendszere által nyújtandó támogatásokra is alkalmazni kell az Áht. és az Ávr. költségvetési
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások esetében.
Figyelembe kell venni analóg módon az Áht. 48. § (1) bekezdésének rendelkezéseit is amely szerint támogatás „
..támogatási igény alapján nyújtható”. A támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati
kiírás alapján lehet benyújtani.
Négy olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet – Civil Alap
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet – Sport Alap
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet –
Környezetvédelmi Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet –
Idegenforgalmi Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap is, amely részleteiben más
önkormányzati rendeletben nem szabályozott. Az elmúlt évben az önkormányzat nyújtott néhány esetben egyedi
támogatást, amelyek eljárási rendje nem volt szabályozva.
Javasoljuk, hogy ez utóbbit - amennyiben ez évben is lesz ilyen jellegű rendkívüli, pályázati rendszeren kívüli
támogatás -, akkor azt Önkormányzati működési támogatás címén nyújtsuk a többihez hasonló működési, eljárási
keretben. A költségvetési rendelet mondja ki, hogy az előre meghirdetett pályázati támogatáson túl, a Polgármesteri
Alapból nyújtott támogatás és az egyedi támogatási igény esetében is a Civil Alapnál szabályozott eljárást kell
értelemszerűen alkalmazni.
Az elmúlt évek alapképzési gyakorlatára figyelemmel a 2015. évi költségvetési koncepció alapján a rendeleteinkben
szabályozott alapok előirányzatai a következő összegekkel kerülnek előterjesztésre.
Civil Alap:
Előirányzat fő összege: 9.150.000 forint.
Ebből pályázatok útján elnyerhető támogatás előirányzata: 4.150.000
A pályázatható alap célok szerinti megoszlása:
1. Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel történő
gazdagítása aktív és folyamatos alkotó munkával (A komponens: 2.000.000 forint, B komponens 550.000 forint)
2. A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése, gazdagítása és folyamatos bemutatása (700.000 forint)
3. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének segítése, közreműködés a
tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. (500.000 forint)
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4. A közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés. (400.000 forint)
Sport Alap
Előirányzat fő összege: 13.000.000 forint
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása (12.000.000 forint)
2. diáksport tevékenység támogatása (500.000 forint)
3. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása (500.000 forint)
Környezetvédelmi Alap
Előirányzat fő összege: 4.000.000 forint
Pályázható összeg az előirányzat 90%-a (3.600.000 forint), 10% tartalék
Idegenforgalmi Alap
Előirányzat fő összege: 1.000.000 forint amely a pályázható összeg.
Az elmúlt évben beérkezett kezdeményezés alapján ez évben egy hónappal korábban kerülnek meghirdetésre a
támogatási alapok.
A pályázati kiírások szerint 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 majd 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 2015. március 26-i ülésén tájékoztatják.
Az alapítványoknak megállapítandó támogatásról a Képviselő-testület a bizottságok javaslata alapján a 2015.
március 26-i testületi ülésen dönt.
A pályázati kiírások mellett beterjesztjük a pályázati és egyedi támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó
Pályázati útmutató 2015 és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentumokat is.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírásokat és az ÁSZF illetve pályázati útmutató dokumentumokat a
döntési javaslatok szerint elfogadni szíveskedjen.

1. döntési javaslat
"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.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. 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.
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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:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség
programokkal és előadói művekkel,
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és
folyamatos bemutatásához,
1.3 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi
tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.4 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni
kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
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
2.1 az 1.1 pont A) komponensében összesen 2.000.000 forintot, azaz kétmillió-ötszázötvenezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszáz-ezer forint értékű intézményi szolgáltatást
természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 700.000 azaz hétszáz-ezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszáz-ezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszáz-ezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2014. 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.
3.3 Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1 Az 1.1 pont A) komponensben
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) Kulturális Egyesület – Komédiás Kör
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatára 2014ben a Katona József Művelődési Ház és a Közösségi Ház közművelődési célból (tánc- és előadó művészeti oktatás,
műsoros próbák, civil közösségi és közművelődési programok stb.) rendszeresen igénybe vevő, 3.2 pontban foglalt
civil szervezetek
3.3.3 Az 1.2 pontban a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
3.3.4 Az 1.3 pontban
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Szent Flórián Alapítvány
3.3.5 Az 1.4 pontban Gyomaendrődi Polgárőr Egyesület
kerülnek meghívásra.
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;
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e) szervezettel szemben a Knyt. 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. § (4) 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 és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
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, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
keretösszeg.
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
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.
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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 TAMAPALY15 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: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 27., 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 az csikos@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 ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. 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
A pályázatok támogatásáról a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2015.
március 18-i, a Képviselő-testület 2015. március 26-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.
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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 2015. 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 2016.
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
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"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.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
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a 2015. 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
2.1 versenysport támogatásra összesen 12.000.000 forintot, azaz tízenkettőmillió forintot
2.2 diáksport tevékenység támogatásra összesen 500.000 forintot, azaz ötszázezer forintot
2.3 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébetligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatására összesen 500.000 forintot, azaz ötszázezer
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 2014. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
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 Knyt. 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. § (4) 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 és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
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, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma a 9. pontban
megnevezett döntéshozó által megállapított összeg, de legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott
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keretösszeg.
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 felhívás 2.1 keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre
legfeljebb az igényelt összeg adható. Diáksport szervezetek a 2.2 keretösszegre is pályázhatnak. A 2.3
keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
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 TAMAPALY15 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: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
Pályázati űrlap (TAMAPALY15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
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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 az csikos@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 2014. 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 2015.
március 17-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 2015. 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.
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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 2016.
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, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"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.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. 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

2015,

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 2015-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
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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 a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön környezetvédelmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2014. 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 Knyt. 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. § (4) 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 és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
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, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott mérték, de
legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
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.
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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
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 2015-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 TAMAPALY15 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: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
TAMAPALY15 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 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 az csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
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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 2014. 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 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 2015. március 16-i, a
Képviselő-testület 2015. március 26-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 2015. 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
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beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2016.
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
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"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.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2015. 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

2015,

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 színvonalas gasztronómiai, kulturális és
szórakoztató rendezvények és programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre,
programokra lehet felhasználni.
2015-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
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oszthat szét a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző és itt működő, a bíróság által 2014. 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 gazdálkodó szervezet, amelyek nem felelnek meg a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezettel szembeni követelményeknek,
h) azok a 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 Knyt. 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. § (4) 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 és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
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, 2015. január 1. és 2015. december 31. közé eső időszakban a
pályázati cél megvalósításához kapcsolódó elismert költségeihez nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Az egy
pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Idför. 7. § (4) bekezdésében meghatározott mérték, de legfeljebb
a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg.
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 projekt tervezett nettó összköltségének maximum 50%-a.
4.3. 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 szervezetek 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek
biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi
szerkezetben:
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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
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 TAMAPALY15 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: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 27.
TAMAPALY15 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 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 az csikos@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.
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8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2014. 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 2015.
március 17-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 30
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 2015. 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 2016.
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
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Pályázati útmutató 2015 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.
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a következő tartalmú határozat elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képvielő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2015. évi
támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2015' 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 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: pályázat kezelő szervezet), hogy
segítse Önnek az Önkormányzat működési 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) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési rendelete, továbbá
b) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében az Idegenforgalmi Alap,
c) a közművelődésről 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) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében a Környezetvédelmi Alap
képzésének, igénylésének és elosztásának főbb szabályai.
A fent felsorolt helyi önkormányzati rendeletek (továbbiakban együtt: önkormányzati rendelet) célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén
tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával, működésük megerősítésével, a civil szektor fejlődésének
elősegítésével fokozza az önkormányzati részfeladatok megvalósítását.
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a
pályázati időszakot megelőzően Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, amelyek Gyomaendrődön
ténylegesen működnek. 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 működéséről
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 közpénzekből 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 lehetőségét alapvetően a tárgyévi
költségvetés határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az
adott alapnál előirányzatot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap
pályázati kiírását a pályázat kezelő szervezet előkészítése előzi meg.
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az Ön által megismerhető dokumentumok, melyek megjelentetéséről a pályázat kezelő szervezet gondoskodik. A www.gyomaendrod.hu
honlap mellett a kiírás megjelenéséről szóló rövid felhívás jelenik meg a
helyi médiákban is.
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történő megjelenését követően
legalább 30 napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.
A pályázatok benyújtását minden esetben megelőzi az elektronikus ügyintézési regisztráció, amelyről a 3.4.2 pontban olvashat.
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat
kezelő szervezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett
pályaműveket.
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok
mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
Formai hibának minősül:
- a hiányosan vagy nem pályázat kezelő szervezet által kibocsájtott elektronikus űrlapon és ügyfélkapun keresztül, vagy határidőn túl benyújtott
támogatási igény;
- ha a támogatási igényt benyújtó 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 kezelő szervezethez a pályázat befogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 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 kezelő szervezet az észrevételt 3
munkanapon belül elbírálja és annak eredményéről 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 döntéséről, a szerződéskötés feltételeiről:
az Önkormányzat döntéséről a pályázat kezelő szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályaművét támogatta az önkormányzati döntéshozó testületi
szerv, úgy a kiértesítő postai küldemény már a szerződéstervezeteket és a
feltételeket leíró levelet is tartalmazza.
Szerződéskötés: az értesítő levélben szereplő feltételek teljesítése után
kerül sor a szerződéskötésre, mely a döntéshozó testületi szerv kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének aláírásával lép hatályba.
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere előfinanszírozású,
ez azt jelenti, hogy a támogatási összeget szerződéskötés után megkapja
a nyertes szervezet, a felhasználásáról majd a projektidőszak letelte után
kell beszámolnia. Az előfinanszírozás időbeli ütemezését a támogatási
szerződés rögzíti.
Megvalósítás: ez az az időszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában
foglaltakat meg kell valósítania. A pályázat kezelő szervezet helyszíni ellenőrzést tarthat, illetve Önnek szerződésmódosítási kérelem formájában
jeleznie kell, ha bármilyen változtatást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetően a szerződésben a 9. pontban leírtak szerint.
Beszámolás: mivel költségvetésből származó támogatás nyerhető, ezért
mindenképpen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie
a támogatási összeg felhasználásáról, melynek megfelelőségéről a döntéshozó önkormányzati testületi szervek döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy teljes összegű visszavonásról. Az útmutató 11. pontja ír erről fontos részleteket, amelyhez olvassa el a kifogás intézményét is a 13. pontban.
Helyszíni ellenőrzés: a pályázat kezelő szervezetnek és egyes szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést,
számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított
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10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az
ellenőrzésre 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
rendelkező 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 elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó
és felső határa, valamint a támogatási intenzitás,
i) a finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő támogatás),
j) a megkívánt saját forrás mértéke,
k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja,
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltétele,
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás,
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményéről történő
értesítés módja és határideje,
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadandó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülő támogatási
szerződés 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 kötelezően 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 humánerőforrás- 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 erőforrás költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
A fenti felsorolásban szereplő kiadástípusokat – összesítő – fősoroknak
nevezzük a pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi kiadások fősor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a járműüzemeltetés stb. költségeit.
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha azok a szervezet működését, illetve
létesítő okiratának megfelelő tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott
kiadás esetében mindig arra a kérdésre kell válaszolni, hogy valóban a
működést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szervezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkőzések lebonyolításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédő egyesület tevékenysége között ez nagy valószínűséggel nem szerepelhet. A sport és környezetvédelmi alapok elsősorban a célszerinti működést 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 szerződés szerinti
felhasználásáról, tulajdonképpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az elbírálást végzők (pályázat kezelő
szervezet, pénzügyi belső ellenőrzés) nem tartanak a pályázati célnak
megfelelőnek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figyelemmel a
költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen működési vagy a felvállalt
programban megjelölt költségre pályázzon.
3.3. Nem elszámolható költségek
Az előző pontban leírtak alapján egyszerűen kijelenthető, hogy a működési kiíráson nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a
szervezet működését szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szerepelnek a létesítő okiratban.
Különösen nem elszámolható költségek
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a) 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.
b) A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
Ennek megfelelően nem támogatja a szervezet alapvető működési, igazgatási költségeit, a belső, külső kommunikációt, a törvényi megfelelést,
adminisztrációt, a banki és irodai költségeket, továbbá a reprezentációs
célú kiadásokat.
A következő táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes alsoron jellemzően elszámolható költségeket:
S.sz.

Kiadás megnevezése

Kiadásnem tartalma

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

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

A2

Jármű 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 erőforrás fejlesztésészervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, előfizenek költségei
tési díjak

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

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

A7

Szállítás költségei

Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

Védőruházat, védőfelszerelés, 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 anyagjellegű
tások
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak
szakmai felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítások, vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására,
előadói díj, versenybírói díj stb.

B1

Bérköltség

Munkavállaló bére és járulékai

B2

Megbízási díj

Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetői díj)

B3

Foglalkoztatás vállalkozói
szerződéssel

Táncoktató, oktató, szakmai vezető, karnagy, edző, bírói és
sportorvosi díjak

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

Pl. CD, DVD lejátszó, erősítő, számítógép, tornaszőnyeg,
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 létesítő önkormányzati rendeletek előírják, hogy 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 pályázat kezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű Általános Nyomtatványkitöltő Programba (a továbbiakban: ÁNYK) tölthető elektronikus
nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY15 jelű elektronikus űrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2015. február 27. 12 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 28.
Cím: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati űrlapok (TAMAPALY15, TAMATER15)
Ügyfélkapun keresztül: 2015. február 28., 24.00 óra
Fontos információ!
Az ÁNYK programról, működéséről, telepítéséről a következő internet címen érnek el fontos információkat:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Az ÁNYK-ban kitöltött elektronikus pályázati űrlapok beküldését támogató
ügyfélkapuról a következő internetes címen tájékozódhat:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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3.4.2 A bejelentő, a pályázati és elszámolási űrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentő űrlap

Az űrlapot kitöltését követően ki kell nyomtatni, cégszerűen aláírni
és hagyományos iratként továbbítani a kezelő szervezet címére a
3.4.1 pontban meghatározott határidőig. Az űrlap kitöltésének részletes
tudnivalóit az űrlaphoz mellékelt aktív súgó tartalmazza, ezért azt is töltsék le és telepítsék a nyomtatvánnyal együtt. Az aktív súgó a nyomtatvány kitöltő program F1-es billentyűjére aktiválható.
- 10 -

TAMAPALY15 pályázati űrlap

A pályázati űrlap főlapján a pályázó szervezeti és egyéb információs adatait kell kitölteni.
- 11 -

A pályázati űrlap 02 jelű lapján a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzíteni.
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A pályázati űrlap 03 jelű lapján a jogszabályi megfelelőség, a kizárási és
érintettségi okok esetleges fennállására vonatkozó kötelező nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatkozatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történő kizárásra adhat okot.
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A pályázati űrlap 04 jelű lapja a részletes költségvetés rögzítésére szolgál.
Az önerő összege csak abban az esetben lehet nulla, ha a pályázati kiírás
nem követeli meg önerő meglétét.
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TAMATER15 űrlap

Ez az űrlap kizárólag a Civil Alap B) komponensében alkalmazható a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatának térítésmentes igénybevételére.

- 15 -

- 16 -

TAMAELSZ16 pályázat elszámoló űrlap

Az elszámoló űrlap főlapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak
megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
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Az elszámoló űrlap 01 jelű lapja az Áht. vhr. Által előírt kötelező nyilatkozatot tartalmazza. A nyilatkozat elfogadásának elmaradása az elszámolás
elutasításának következményét vonja maga után.
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Az elszámoló űrlap 02 jelű lapja egy dinamikus lap, amely maximum 70
oldalra bővíthető, így összesen 980 számla adatai rögzíthetők. A számlák
eredeti bizonylatainak digitalizált másolatát kell a nyomtatványhoz csatolva az ügyfélkapun keresztül beküldeni.
További kitöltési segítséget az aktív súgó aktivizálásával kaphat.
TAMAELSZ16KL elszámoló lap kísérő űrlapja

A kísérő űrlap célja, hogy amennyiben a digitalizált bizonylatok mérete
meghaladná az ügyfélkapu 10 MB-os korlátját, akkor a 10MB-os csomagokra osztott mellékletek első csomagja az alap bizonylattal, míg a további csomagok egy-egy kísérő lappal lesznek továbbíthatók az ügyfélkapun
keresztül.
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4. Összeférhetetlenség
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati
támogatási alapok pályázóira is vonatkoznak.
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekből 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 rendelkező azon szervezeti egysége,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőzi öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
2. az, akinek a részvételből való kizártságának tényét a (13. § alapján) a
honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették.
A fent felsorolt kizáró tényezőkről a pályázó szervezet a programűrlapon/pályázati űrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása után alakul ki, a szervezet köteles ennek
tényéről nyilatkozat formájában értesíteni a kezelő szervezetet.
Érintettség fogalma:
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
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 kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg 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 előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő személy esetén.
Ezért a pályázati programűrlap 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 előtt 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 határidőben nem
kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
5. A hiánypótlás
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelő szervezet érkezteti és formai
ellenőrzés 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 lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a
támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza.
6. Elbírálás eljárásrendje, határideje
A kezelő szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek
minősített 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 kezelő szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követő kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelő szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésről.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelő szervezet a döntés jóváhagyását követően. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.
8. Támogatási szerződés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerződéstervezettel egy időben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerződést és az értesítő
levelet figyelmesen olvassa el.
Támogatási szerződés csak akkor köthető, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
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A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstől számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerűen” aláírt támogatási szerződés eredeti példányait.
b) 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. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerződéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselőjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintő változásbejegyzés van folyamatban, és a szerződéskötés időpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerződéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelő szervezettől.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelő
szerv a támogatási szerződés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyző végzés kapcsán fellebbezési lehetőséget
biztosít, melyre nyitva álló idő elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett
IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A hivatalos képviselő aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerződés aláírása:
A támogatási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplő aláírás képpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerződéseket.
A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerződés 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 szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellől. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerződést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselő
- 23 -

vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult személyek, ebben az
esetben a képviselő 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. Szerződés módosítás
9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend
Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtására a
támogatás felhasználási ideje alatt, illetve a szerződésben meghatározott
határidőig van lehetősége. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban akár
több alkalommal is nyújthat be módosítási kérelmet a pályázó, ha annak
szükségességét látja.
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb
8 napon belül írásban jelenteni a pályázat kezelő szervezetnek, amennyiben a támogatott pályázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, a szerződésben 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 eredményéről a pályázat kezelő szervezet értesíti a
szervezetet. A beszámolót és az elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, elutasítása esetén az eredeti,
hatályos szerződés szerint kell elkészíteni.
9.2. Módosítási kérelem
A
szerződésmódosítási
kérelem
benyújtása
elektronikusan
a
TAMAMOD15 jelű elektronikus űrlap kitöltésével és ügyfélkapun történő
beküldésével van lehetőség.
Az
elektronikus
űrlap
letölthető
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
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A szerződés módosító űrlap első 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 űrlap 02 jelű lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés
módosítás a költségvetés főösszegét 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 kezelő szervezet a döntés szerint egy összegben vagy részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerződés
mindkét fél részéről történő aláírását követően a szerződésben meghatározott időpont(ok)ban. Fontos tudni, hogy amíg a pályázó szervezetnek
előző évi azonos célú pályázatát jóváhagyott önkormányzati döntés le
nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), addig a
következő évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolását beadta és a kezelő 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, ellenőrzése
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fő szabályként a
pályázati kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak megfelelően kell eljárnia.
A kedvezményezettnek a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy:
a) a támogatási összeg szerződésszerű felhasználását igazoló dokumentumokról elkülönített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenőrzésre
feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja;
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelő szervezet, illetve a támogatás
jogszerű felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott
szervezet (pl. az Állami Számvevőszék) a támogatási időszak alatt és azt
követően a támogatás felhasználását az elszámolási határidőtől számított
5 évig ellenőrizze.
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát,
bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a
kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.
A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik:
a) a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a
támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót
kell beküldeni. A dokumentumalapú beszámolót a pályázat kezelő 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 ellenőrzésével.
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A következő fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenőrzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye
A beszámoló működési és a program pályázatok esetén is két részből 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 tekinthető a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek.
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése
során igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, pályázatot kiíró
Önkormányzat döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra.
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatás szerződés szerinti felhasználását.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – szerződés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a
támogatási összeg 100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint
elszámolni, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 53200125-11062402 számú bankszámla számára a
pályázati azonosító közlemény rovatba való feltüntetésével.
Határidők: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben megjelölt határidőig, a pályázatban megjelölt támogatási időszakot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2016. január 31-ig szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell
benyújtania a kezelő szervezethez. A határidőben benyújtott beszámoló
ellenőrzése után a kezelő szervezet két alkalommal hiánypótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidőre elmulasztotta benyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetősége van.
A pénzügyi elszámolás részét képező pénzügyi bizonylatok főbb adatait
tételesen is rögzíteni kell az elszámoló űrlapon.
A kezelő szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja. Szabályszerű elszámolás esetén javaslatot tesz az
illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámolás esetén – saját hatáskörben 15
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót, az előbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelő szervezet a hiánypótlás beérkezését követően az illetékes önkormányzati döntéshozó
testületi szerv elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
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c) részben fogadja el a beszámolót.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv megállapítja a szerződésszerű 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 kezelő szervezet értesíti a szervezetet a
támogatási szerződés lezárásáról.
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. Ennek esetei például a következők:
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követően
sem küldött be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a
hiánypótlási határidőt elmulasztotta;
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfogadhatatlan;
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el.
Az illetékes önkormányzati döntéshozó testületi szerv döntését követően a
támogató eláll a támogatási szerződéstől és a illetékes önkormányzati
döntéshozó testületi szerv által megfogalmazott indokok alapján a szervezetet kizárja az Önkormányzat támogatási rendszeréből vagy a támogató
a támogatási szerződést felmondja. A szerződést megszegő szervezetnek
elállás esetén vissza kell fizetnie a támogatási összeget a támogató által
meghatározott kamat összegével növelten. A kizárt szervezetek listáját a
kezelő szervezet közzéteszi a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
internet oldalon.
A kizárás időtartamát 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 erről 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 számszerűsíti a nem elfogadható
összeget, és a kezelő szervezet útján határidő megadásával ennek a részösszegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet.
11.2 Szakmai beszámoló
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási időszak 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
szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események
költségeit a TAMAELSZ16 illetve TAMAELSZ16KL jelű elektronikus űrlapon elektronikusan kell benyújtani.
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 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 szereplő
összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási
szerződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az
eredeti bizonylatokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt
záradékolásának megtörténtét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia.
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely tartalmazza:
a) a számlaösszesítőt;
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 szerződés hitelesített másolatát.(Áht. vhr. 80.
§ (5) bekezdés)
e) Az Áth. vhr. 80. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
A TAMAELSZ16 elszámoló űrlap számlaösszesítőjében fel kell rögzíteni
valamennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és
a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait.
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat másolatokat
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a
tételes ellenőrzés során a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a számlaösszesítő szerinti azonos
sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra,
pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött
megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló
dokumentum, szerződés is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 368/2011. (XII. 31.) 93. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtása a beszámoló részeként kötelező. A nyilatkozatot a beszámoló űrlap tartalmazza.
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11.3.1 Számlaösszesítő és a számla záradékolása
A TAMAELSZ16 jelű elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a
szakmai, mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány első oldalán a projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést
kell berögzíteni.
A nyomtatvány 02 jelű lapja a számlaösszesítő. Ez a dinamikus lap szükség szerint maximum 70 oldalra bővíthető, így 980 számla rögzítésére alkalmas.
A számlaösszesítő soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési időpontjának megfelelő emelkedő sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés
időpontját, a számla sorszámát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a felhasználás célját.
A számlákat ezt követően záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a
2015.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-14 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.

- 31 -

1. ábra

Az 1. ábrán látható minta szerint kell a 11.3 pont második bekezdésében
idézett jogszabályoknak megfelelő 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 egyenlegértesítő digitális másolatát is mellékelni kell.
Szintén kötelező mellékletek még jellemzően 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 számlaösszesítőhöz.
A 3. ábra egy saját gépjármű hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó
nyomtatvány kitöltését szemlélteti.
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat,
banki egyenlegértesítő stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell
szkennelni és csatolni kell a TAMAELSZ16 nyomtatványhoz. A bizonylatok beszkennelése előtt azok jobb felső sarkára írják rá a számlaösszesítő
megfelelő sorszámát.

- 33 -

3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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szerű lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes
minden korszerűbb szkenner program.
Annak érdekében, hogy a bizonylatok digitalizált másolati jól olvashatóak
legyenek, de ne legyenek nagy méretűek sem, a szkennelés során a következő paramétereket állítsák be. Színbeállítás: szürkeárnyalatos vagy
fekete-fehér (ajánlott) Képminőség: 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 lehetőség
van arra, hogy több részletben küldjék be. Az első részletet a
TAMAELSZ16 alap elszámolás űrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ16KL jelű kísérőlapon küldjék be az ügyfélkapun keresztül a
pályázat kezelő szervezethez.
11.4. Helyszíni ellenőrzés
A helyszíni ellenőrzéseket a pályázat kezelő szervezet végzi el. Az ellenőrzés alá vont pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól az illetékes
önkormányzati döntéshozó testületi szerv dönt. A helyszíni ellenőrzést a
működési célú támogatások esetében utólagos ellenőrzésként, a támogatási időszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs
utóellenőrzés lefolytatását követően, a programok esetében közbenső
vagy utólagos ellenőrzés keretében lehet végrehajtani.
12. Lezárás
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program teljes költségvetésének elszámolásáról készített
pénzügyi elszámolás alapján történik. A pályázati program lezárásának
tényéről a kezelő szervezet értesíti a kedvezményezettet.
13. Kifogás
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 102/D. §-a értelmében az államháztartáson kívüli
szervezetek kifogást nyújthatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, az önkormányzati támogatás folyósítására,
visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázati azonosítót
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b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
c) a kifogást tevő 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 közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai alapján lehetséges.
Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az
adatot igénylő 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 szerződésből eredi kötelezettség alapján minisített adat;
- Ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési
vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel korlátozza.
- A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelőzően
15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben:
Csikós Anikó civil kapcsolatokért felelős ügyintéző
Telefon: 66-581-233
e-mail: csikos@pmhiv.gyomaendrod.hu
Az e-űrlapok és ügyfélkapu használatának műszaki kérdéseiben:
Pap Gábor informatikus
Telefon: 20-275-8045
e-mail: rendszergazda@gyomaendrod.hu
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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2015. március 1-től)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerződéseihez
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b) a közművelődésről 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) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai, továbbá a
e) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló /2015. (II. .) önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri
Alap terhére kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2015. március 1-ét követően megkötött támogatási
szerződésekre terjed ki.
3. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt
fogalmak szerint értelmezendőek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendő támogatásban részesülő természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.

II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény előírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő,
Kedvezményezett köteles a közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő 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 alrendszeréből
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 előzetes 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 médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is előírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles a Támogató által meghatározott időpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ16 jelű elektronikus űrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ16 űrlap számlaösszesítője a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és

bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerződés, 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.) 92. § (3) bekezdésében
meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A számlahelyettesítő 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 megközelítésű bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság előtti 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 feltüntető – 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 követően, de legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD15 jelű elektronikus űrlapon.
19. Előfinanszírozás, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás időpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen 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
megőrizni.
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 esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az Áht. vhr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 81. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 97. § 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 közpénzekből 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
szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszűnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenőrzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést 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 ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelő a támogatás folyósítását felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetésből nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől 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 szerződésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 96. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem
tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban
előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató
által megjelölt határidőn belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidőn belül
nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht.
vhr., vagy más jogszabály előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a
támogatás visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a teljes
támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre
nézve történő visszavonása, a támogatási szerződés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon
részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási
szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű –
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 határidőig
kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni
a visszafizetésre irányuló felszólításban megjelölt határidőig. 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 Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből
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 előirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint a
Támogató költségvetési előirányzatainak kezelésére, felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletei és belső szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(hatályos 2015. március 1-től)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerződéseihez
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló
8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott az Idegenforgalmi Alap,
b) a közművelődésről 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) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló
11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott Környezetvédelmi Alap előirányzatai, továbbá a
e) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló /2015. (II. .) önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri
Alap terhére kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2015. március 1-ét követően megkötött támogatási
szerződésekre terjed ki.
3. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket is meghatározhat. Amennyiben az ÁSZF és a támogatási szerződés azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés van, a támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak.
4. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával fogad el.
5. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben használt
fogalmak szerint értelmezendőek.
6. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a) Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata;
b) Kedvezményezett: Gyomaendrőd Város Önkormányzatától vissza nem
térítendő támogatásban részesülő természetes és jogi személy.
7. Az ÁSZF-ben dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve a szerződésre vonatkozó jogszabályoktól lényegesen eltérnek.

II. A támogatás felhasználására vonatkozó szabályok
8. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket bevonhat, azonban köteles a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény előírásait betartani.
Amennyiben jogszabály közbeszerzési eljárás lefolytatását nem írja elő,
Kedvezményezett köteles a közreműködőket (alvállalkozókat) olyan egyéb
transzparens, diszkriminációmentes eljárás során kiválasztani, amely lehetővé teszi a legkedvezőbb áron nyújtott szolgáltatás elfogadását.
9. A támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a támogatási szerződésben megjelölt felhasználási időszak alatt, a
támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, igazoltan e
célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő 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 alrendszeréből
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 előzetes 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 médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót tájékoztatni, továbbá ezen
rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – amennyiben a Támogató
ezt igényli – a Támogató sajtó és PR szakembereivel együttműködni. Az
I/1. pontban foglalt támogatási alap pályázati kiírása további feltételeket
is előírhat melyet a Támogatott köteles megvalósítani.
III. A szakmai és pénzügyi beszámoló teljesítése
12. A Kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott támogatás teljes összegéről köteles a Támogató által meghatározott időpontig
pénzügyi elszámolást és záró szakmai beszámolót benyújtani a Támogató
részére a TAMAELSZ16 jelű elektronikus űrlapon. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti elszámolási kötelezettség akkor is
terheli, ha a támogatásból az őt terhelő köztartozások összege visszatartásra kerül.
13. A TAMAELSZ16 űrlap számlaösszesítője a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállítók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy
számlahelyettesítő bizonylat számát, a teljesítés megnevezését, idejét és

bruttó összegét. A Számlaösszesítőt úgy kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés melléklettel összevetve –
egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
14. A Támogató által biztosított összeg felhasználásáról – a számlaösszesítőn túl – a pénzügyi elszámoláshoz csatolni kell a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített digitális másolatait
(számla, szerződés, 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.) 92. § (3) bekezdésében
meghatározott értékhatárt (100.000 forintot). A számlahelyettesítő 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 megközelítésű bemutatását, tapasztalatait, továbbá a megvalósítás eredményességének elemzését, a támogató
és a támogatás nyilvánosság előtti 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 feltüntető – 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 követően, de legkésőbb az elszámolási határidő napjáig kell benyújtani a TAMAMOD15 jelű elektronikus űrlapon.
19. Előfinanszírozás, illetve időarányos finanszírozás esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás időpontjáig a támogatási összeg
fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni a Támogató részére.
20. A Támogató az elmulasztott, vagy nem szerződésszerűen 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
megőrizni.
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 esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása nincs.
23. A Kedvezményezett kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi
kapcsolatoknak, illetve átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában megfogalmazott követelményei szerint.
24. A Kedvezményezett kijelenti, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a
Támogató és a jogszabályban erre feljogosított egyéb szervek, illetve az
általuk meghatalmazott szervezet vagy személyek által történő ellenőrzéséhez.
25. A Kedvezményezett kijelenti továbbá, hogy hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett
szervek, valamint az Áht. vhr.-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek.
26. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót az adataiban történő
változásokról (ideértve az adószámának – adóazonosító jelének –, illetve
a társadalombiztosítási folyószámla számának változását is), továbbá az
Áht. vhr. 81. §-ában meghatározott körülmények, adatok, feltételek megváltozásáról – annak tudomására jutásától számított 8 napon belül – írásban tájékoztatja.
27. A Kedvezményezett kijelenti, hogy az Áht. vhr. 97. § 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 közpénzekből 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
szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére haladéktalanul írásban
bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha ellene
ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra,
amely a szervezet jogi személyisége megszűnését eredményezheti.
V. A támogatás ellenőrzése
30. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést 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 ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó személyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére.
VI. Szerződésszegés, a szerződés felmondása, az elállás
31. A Támogató, illetve a Pályázatkezelő a támogatás folyósítását felfüggeszti amennyiben rendelet vagy más jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez
tudomást, amely a költségvetésből nyújtott támogatás visszavonását, a
támogatási szerződés felmondását, vagy az attól történő elállást teheti
szükségessé.
32. A Támogató jogosult a szerződéstől 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 szerződésben
meghatározottak szerint használja fel;
b) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor;
c) az Áht. vhr. 96. § (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik
be, vagy jut a Támogató tudomására;
d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba
ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

e) a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem
tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a
támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
f) a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban
előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
g) a Kedvezményezett az Áht. vhr. 75. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
h) a Kedvezményezett a szakmai és pénzügyi beszámolójának a Támogató
által megjelölt határidőn belüli benyújtását elmulasztja, illetve nem megfelelő teljesítés esetén a Támogató által meghatározott határidőn belül
nem teljesíti;
i) a Kedvezményezett a támogatás felhasználása során az Áht., az Áht.
vhr., vagy más jogszabály előírásait megszegi.
VII. A támogatás visszafizetésének teljesítése
33. A Kedvezményezett a feleknek a szerződéstől történő elállása, illetve a
támogatás visszamenőleges hatállyal történő visszavonása esetén a teljes
támogatást köteles visszafizetni. A Kedvezményezett a támogatás jövőre
nézve történő visszavonása, a támogatási szerződés módosítása, illetve a
Kedvezményezett általi felmondása esetében köteles a támogatás azon
részét visszafizetni, amelyet jogosulatlanul vett igénybe. A Kedvezményezett által e pont szerinti visszafizetendő összeget a folyósítás napjától, illetve a támogatás jogosulatlan felhasználásának napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint
számított kamat terheli.
34. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató a támogatási
szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem
rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű –
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 határidőig
kamatmentes.
36. A Kedvezményezett a visszafizetést egy összegben köteles teljesíteni
a visszafizetésre irányuló felszólításban megjelölt határidőig. 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 Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet által vezetett számlájára (számlaszám
53200125-11062402-0000000) köteles teljesíteni.
38. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, a Támogató jogosult a szerződésből
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 előirányzatok
zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a támogatási összeg csökkentésére.
40. A támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (II. .) önkormányzati rendelete, az Áht., az Áht. vhr., valamint a
Támogató költségvetési előirányzatainak kezelésére, felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletei és belső szabályzatai az irányadóak.
41. Az ÁSZF-fel és a támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás
kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Fő út 210. szám alatti gyógyszertár felújítási munkái
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A Pharma – Csaba Kft. a 2007. február hónapban kötött bérleti szerződés alapján működteti a Fő út 210. szám alatt
lévő önkormányzati tulajdonú gyógyszertárat, amely magába foglal egy szolgálati lakást is.
Az ingatlan gyógyszertár épületrészét a Pharma – Csaba Kft. kezeli az előterjesztéshez mellékelt bérleti szerződés
feltételei mellett. A szolgálati lakás kezelője a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
Az épületben lévő szolgálati lakás, belső felújítását 2008. évben Képviselő – testületi döntés alapján a Gyomaszolg
Ipari Park Kft. végezte el 6 millió Ft összegben. Az épületen egyéb felújítás nem történt.
A Pharma – Csaba Kft. az önkormányzatnak az elmúlt 1 évben bruttó 3.491.860,- Ft bérleti díjat fizetett meg.
A Kft. jelezte, hogy a tető beázik, illetve a nyílászárók elhasználódottak, nem zárnak jól. Bérlő a nyílászárók
cseréjére helyi vállalkozástól kért ajánlatot, és kérte az önkormányzat támogatását a csere elvégzésére.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től megrendeltük a tetőszerkezet sürgős, beázást megszüntető munkáinak az
elvégzését. A Kft. elvégezte a munkákat, amely 46.312,- Ft+Áfa összeget tesz ki.
A tetőszerkezet, illetve annak beázása nyomán keletkezett károk helyreállítási munkáit a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
felmérte és árajánlatot adott. A helyreállítási munkákra árajánlatot kértünk még a Németh Kft-től, a Tótkaép Kft-től,
illetve a Csabatech Kft-től. A társaságoktól a Tótkaép Kft. küldött be árajánlatot.
A tetőszerkezet és egyéb munkák árajánlata az alábbi.
1.
2.

Gyomaszolg Ipari Park Kft.: 243.501,- Ft + Áfa,
Tótkaép Kft.: 407.838,- Ft + Áfa.

A bérlő által a Németh Kft.-től 2014. év május hónapban bekért külső nyílászáró csere árajánlat bruttó 1.004.702,Ft-ot tett ki.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. felmérése alapján a jelenlegi elhasználódott állapotban lévő fa nyílászárók felújíthatók,
cserélhetők azonban ez nem oldja meg véglegesen a 30 évnél idősebb szerkezetek további avulását és
energetikailag sem fel meg a mai elvárásoknak.
A fentiek alapján az önkormányzatnak az alábbi lehetőségei vannak.
1.
Az árajánlatok alapján a tetőszerkezet, illetve annak beázása nyomán keletkezett károk helyreállítási munkáit
elvégezteti a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel.
2.
A külső nyílászárókat kicserélteti korszerű hőszigetelt üvegezésűre, melyhez 3 ajánlatot kell bekérni a
lehetséges kivitelezőktől.
3.
A jelenlegi fa nyílászárókon a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel elvégezteti a szükséges javításokat.
A munkák elvégzésének forrását be kell építeni a 2015. évi költségvetési rendeletbe.

1. döntési javaslat
"Tetőszerkezet és külső nyílászárók felújítási munkái"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata megrendeli a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám
alatti gyógyszertár épület tetőszerkezet, illetve annak beázása nyomán keletkezett károk helyreállítási munkáit a
2014. 08.26-án készített árajánlat alapján 243.501,- Ft + Áfa összegben, illetve a külső fa nyílászárók szükséges
mértékű javítási munkáinak az elvégzését.
A munkák elvégzésének forrását be kell építeni a 2015. évi költségvetési rendeletbe.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Tetőszerkezet felújítása és nyílászárók cseréje"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata megrendeli a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám
alatti gyógyszertár épület tetőszerkezet, illetve annak beázása nyomán keletkezett károk helyreállítási munkáit a
2014. 08.26-án készített árajánlat alapján 243.501,- Ft + Áfa összegben.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám alatti gyógyszertár épület külső nyílászáró
cseréjéhez 1,2 millió forint keretösszegig az alábbi feltételekkel hozzájárul.
1.
Az új nyílászáróknak hőszigetelt üvegezésűeknek kell lenni, melyek megfelelnek az energetikai
szabványoknak.
2.
Árajánlatot kell bekérni a lehetséges kivitelezőktől a beszerzési szabályzat előírásainak megfelelően.
A munkák elvégzésének forrását be kell építeni a 2015. évi költségvetési rendeletbe.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tótkaép Epítőipari Kft.
H-5500 Gyomaendrőd
VI. kerület 540.
Telefon/fax : +3666386-186
email info@totkaep.hu
web : totkaep@totkaep.hu
készítette:
Csatári Anita

Név : GyomaendrődVaros Önkormányzata
Cím : 5500Gyomaendrőd
Selyemift 124.
A munkaleírása:Fő úti győgyszertár
épületjavításimunkái
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12,120

11.860

követő
tNjelÖlés
Atételszámot
'**.1B1'35:l.ffff.nTi:lff'Kffl[l..J?1*Í#'it1xia;ffi:'á,Jfj#il.f,.:í.Ti1i'"ógyszertar\Terc
gyógyszertár.slo
Főúti

2. oldal
Ssz. Tételszám
Tételkiírás
12

47-013-1s.1.r.1.1-0r51402(49)
DiszperziTs festések,
aloil btranyagu vizes-diszperziós,
fehérvagy szines homlokzatfestés,
megfele|óenelőkészítettásványi alapfeluleten
vagy meglévőjTl tapadó festékétegen,
vakolaton,kétrétegben,
zöld színben,
72 m2

Egységrejutó (HUF)
Munkadíj
Anyag
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Munkanem összesen:

Készu|t
a TERC Kft.TERC MP koltsógvetés
2014'3- BRoNz programcsomagjával.

1.092

A tételára iisszesen(HUF)
Munkadíj
Anyag

20.592

97.386

78.624

310.452

követő
Atételszámot
tNjelölés
'-*.t:'35:l*:-ry;.*.í.:lff'r'*il#'Tx*#ili3i.ia;ffi:'3#j#ilB":ffi.ff'*gyszertár\Teroes
gyógyszertár.slo8
Főúti

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Horváth László kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Horváth László ( Gyomaendrőd, Álmos utca 1. ) kérelemmel fordult a T. Képviselő – testülethez. Horváth László az
önkormányzat tulajdonát képező a város belterületéhez közel, a Polányi Máté utca mellett lévő 10080 hrsz.-ú 6546
m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföldet meg kívánja vásárolni. Horváth László a termőföldet 1 éves
időtartamban bérelte 2013.12.15-től.
A termőföldet Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete által kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősítette
2012 évben, amely a kiemelt törzsvagyon kategóriájába tartozik.
A nemzeti vagyontörvény alapján a törvényhozói döntéssel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé
nyilvánított önkormányzati va-gyonelemeken túlmenően magának az érintett helyi önkormányzatnak is joga van arra,
hogy valamely más - ereden-dően a korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni, illetőleg forgalomképes üzleti
vagyoni körbe tartozó - vagyontár-gyát helyi jogalkotói döntése (helyi önkormányzati rendelet) keretében e vagyoni
körbe soroljon be, s ezzel az érintett vagyontárgynak magasabb szintű védettséget adjon.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete élve a nemzeti vagyontörvényben biztosított jogával 2012. évben a 2000
m2 feletti termőföldeket rendelettel átminősítette a kiemelt törzsvagyon kategóriájába.
A fentiekből következően az önkormányzat által rendelettel a kiemelt törzsvagyon kategóriájába sorolt vagyonelem
úgy értékesíthető, ha az előbb üzleti vagyon kategóriájába átminősítésre kerül.
A termőföld kis mérete, valamint a fás - bokros – gazos felülete miatt nem ált művelés alatt, a közmunkaprogram
kereteiben sem került hasznosításra az adottságai miatt. A területet az elmúlt egy év alatt Horváth László bérelte.
A Polgármesterrel és a közmunka irodával történt egyeztetés alapján a termőföld értékesíthető.
Az önkormányzat számára a település és a térség jellegénél fogva a termőföld stratégia fontosságú. Ennek
megfelelően a hasznosításukkal kapcsolatos döntés a Képviselő – testületi hatáskörbe tartozik.
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság előkészítése alapján a Képviselő - testület dönt a
mezőgazdasági művelésű ingatlanok értékesítéséről [Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) önkormányzati rendelet 23.
§ (6) bekezdés].
A szabályozás alapján a termőföld elidegenítését értékhatártól függetlenül meg kell hirdetni. A minimális vételárra
forgalmi értékbecslést kell készíteni. A Képviselő-testület határozza meg az értékesítés feltételeit. Az adásvétel
kérdésében a Képviselő-testület dönt.
A mellékelt az értékbecslés a termőföld becsült forgalmi értékét 870 ezer forint összegben határozta meg.
A termőföld kis mérete és jelenlegi állapota miatt korlátozottan hasznosítható. A termőképessé tételéhez ráfordítás
szükséges.

1. döntési javaslat
"A kérelem elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
22

Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete elutasítja Horváth László ( Gyomaendrőd, Álmos utca 1. ) az
önkormányzat tulajdonát képező a város belterületéhez közel, a Polányi Máté utca mellett lévő 10080 hrsz.-ú 6546
m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföld megvásárolására benyújtott kérelmét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A termőföld értékesítése nyílt árverésen"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az önkormányzat tulajdonát képező a város belterületéhez közel, a
Polányi Máté utca mellett lévő 10080 hrsz.-ú 6546 m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföld értékesíti nyílt
árverésen az alábbi kiírás feltételei mellett.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 10080 hrsz.-ú 6546 m2 területű 14,79 Ak értékű szántó termőföldet
hirdeti meg értékesítésre nyílt árverésen az alábbi feltételekkel:
1.
Az árverés időpontja: 2015. február 16-án de. 10.00 óra.
2.
Az árverés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( Gyomaendrőd, Selyem út
124. ).
3.
Az árverést vezeti: Csényi István Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja,
4.
Kikiáltási ár, induló licit: 870.000,- Ft.
4.
A licitálandó ingatlanra - legkésőbb 2015. február 16-án de. 9.00-ig – 40.000,-Ft szerződés megkötését,
biztosító előleget kell a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába befizetni. Az árverés
megkezdésekor a pénztári bevételi bizonylattal igazolni kell az árverési előleg befizetését.
5.
Az árverési előleg a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül elhelyezésre. Az árverés
során azon árverezők, akik nem nyertek a befizetett árverési előleget a pénztárban az árverezést követően
felvehetik. A nyertes árverező a döntése alapján szintén felveheti az árverési előleget a pénztárban, vagy kéri annak
beszámítását a vételárba.
6.
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az
árverési előleg letétbe helyezésre került.
7.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb vételárat kínálja, a kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot nem lehet
tenni.
8. A tulajdonjogot elnyerőnek 8 napon belül szerződést kell kötnie. A licitálás során a nyertes ajánlatot követően
megállapításra kerül sorrendben 2. és 3. ajánlat. Amennyiben a nyertes licitáló 8 napon belül neki felróható ok miatt
nem köt szerződést, akkor a sorrendben megállapított 2. helyen lévő licitálóval kerül megkötésre a
szerződés. Vevőnek a vételárat legkésőbb a szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetnie.
9. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási osztályán lehet kérni, írásban, melyre írásban történik a válaszadás.

Határidők, felelősök:
23

Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, külterület 10080 hrsz.-ú ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2014. december 30.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999

2
I. ÉRTÉKLAP

A 10080 hrsz.-ú becsült ingatlan forgalmi értéke:

870.000,-Ft
azaz: Nyolcszázhetvenezer forint.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült összehasonlító
adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés jelen időpontra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem számítható az
inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2014. december 30.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízást adott arra, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Gyomaendrőd, Polányi utca mellett lévő 10080 hrsz.-ú ingatlanról készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. Az értékbecslés célja: Képviselő – testületi döntéshez
előkészítéséhez a termőföld becsült forgalmi érték meghatározása.
1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a földterület értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2014. december 30.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni szemrevételezés
bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem. Vizsgáltam az ingatlan
elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
Az értékelés elsősorban
figyelembevételével történt.

piaci

összehasonlító

adatok

(

kifüggesztett

föld adásvételek )

Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk adja. A
földterület értékbecslésénél figyelembe vettem a külterületen való elhelyezkedését, megközelíthetőségét. Ezen
kívül összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú földterületek jelenlegi piaci
értékével.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:

Gyomaendrőd, Polányi Máté utca mellett
10080
6546 m2, 14.79 AK
1/1
Termőföld
Szántó, 4. minőségi osztály

4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan az endrődi településen a Polányi Máté utca mellett található. A termőföld kis mérete,

valamint a fás - bokros – gazos felülete miatt nem ált művelés alatt. A területet az elmúlt egy
év alatt a valamelyest rendbe tette.
4/1.1. Földterület értékelése
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A terület használta az értékbecsléshez mellékelt földhasználati megosztási terv alapján történik. A területen át
a sója pályához vezető műút helyezkedik el. A terület 81 %-ka legelő, a többi pedig szántó. A szántó átlag
aranykorona értéke: 22,59, legelőnek pedig: 3,08.
A közös hivatal hirdetőtábláján az alábbi termőföld értékesítések vannak kifüggesztve.
Hrsz.

Művelési ág Terület ( ha )

Átlag
AK érték
22,59

Vételár

Megjegyzés

0, 6474

AK
érték
14.63

10081

Szántó

1.581.711Ft/ha

Szántó

0, 7121

16.09

22,59

1.581.239 Ft/ha

kert

0, 1439

3.76

26,12

1.042.399 Ft/ha

az értékelt
ingatlan mellett
az értékelt
ingatlan
közelében
Kocsorhegy

10084

9945

A vizsgált termőföld forgalmi értékét, figyelemmel a terület fásított, gazos, bokros állapotára (
1.035.388 Ft x 0,80 % = 828.310ezer Ft ) 830.000 Ft értékben határoztam meg.
Becsült forgalmi érték összehasonlító adatok alapján: 830.000,- Ft.
A bérleti díjak alapján megállapítható földár
--------------------------------------------------------A föld árát azokban a térségekben, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő értékesítési adatbázis, a piaci
bérleti díjakból is le lehet vezetni. A bérleti díj figyelembe vételét indokolja az, hogy a bérleti díj is piaci
kategória, melynek mértékét befolyásolja a kereslet-kínálat nagysága, a mezőgazdasági tevékenység
jövedelmezősége valamint a bérbe hirdetett föld minősége.
A bérleti díjakat megfelelő tőkésítési kamatláb alapulvételével meghatározható a földek ára a következő
képlet alapján.

Földár Ft/ha =

Bérleti díj Ft/ha
-----------------------------Tőkésítési kamatláb

Az ingatlanra kötött bérleti szerződésben meghatározott
föld bérleti díj 2014. folyamán

Megnevezés
A bérlő által fizetett föld bérleti díj ( 2014.
kifüggesztett ajánlattal számolva Ft/ha )

Fizetett ill. ajánlott
bérleti díj
30.000 Ft/ha

A bérelt területre
eső bérleti díj Ftban
45.829
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Földjáradék az Ak függvényében (Művelési ágak együtt)
18
16

Földjáradék (e Ft/ha)

14
12
f(BD)

10
8

f(BD)0,04*f(Tőke)

6

0,04*f(Tőke)

4
2
57,2

52,2

47,2

42,2

37,2

32,2

27,2

22,2

17,2

-2

12,2

0

Ak/ha

Forrás: AKII kutatás
A kutatások eredményeként megállapították, hogy egy aranykorona növekményhez mintegy 373.-Ft-os
bérleti díj növekmény figyelhető meg.
A tőkésítési kamatláb megválasztása nagymértékben meghatározza a számítások eredményeként a föld
árát. Az Európai Közösség országaiban a legkülönbözőbb tőkésítési kamatlábakat alkalmaznak mely az
1 %-tól a 15 %-ig terjed, de a leggyakoribb mérték az 5 %-os tőkésítési kamatláb. Az alábbi képlet
alapján a bérleti díjakból az alábbi földár határozható meg:
45.829,-Ft átlagos évi bérleti díj
-------------------------------------------- = 916.580.-Ft
5 %-os tőkésítési kamatláb
A kettő értékbecslési módszer átlagaként a becsült forgalmi értéket kerekítve: 870.000,- Ft összegben
határoztam meg.
III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat – európai, valamint
a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
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A hasznosíthatóság,
Az újraelőállítási költségek,

A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő és
értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:
 A termőföld árak növekedése.
Értékcsökkentő tényezők:
 A termőföld jelenlegi állapota.
IV. Értékmegállapítás
Megnevezés
Fölterület
Összesen:

Kerekített érték
870 000
870 000

Kerekítve: 870.000,-Ft azaz: Nyolcszázhetvenezer forint.
V. Összefoglalás
A tulajdonos megbízása alapján elvégeztem a
Gyomaendrőd, 10080 hrsz.-ú termőföld
értékbecslését
A rögzített adatok, számítások alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke összesen:
870.000,-Ft
azaz: Nyolcszázhetvenezer forint.
Gyomaendrőd, 2014. december 30.
Csényi István
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MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1.
2.
3.
4.

Adásvételi ajánlatok,
Digitális térképrészlet,
Műholdfelvétel,
Fotók.

8
Kifüggesztett adásvételi ajánlatok
Kifüggesztés napja: 2014. december 01.
Lejárat napja: 2015. január 30.
Földrészlet azonosító adatai: szántó; 7121 nm; 16.09 Ak.; tulajdoni arány: 1/1
Település: Gyomaendrőd
Helyrajzi szám: 10084
Vételár: 1.126.000,-Ft, fajlagos ár: 1.581.239 Ft/ha

Kifüggesztés napja: 2014. december 11.
Lejárat napja: 2015. február 09.
Földrészlet azonosító adatai: szántó; 6474 nm; 14.63 Ak.; tulajdoni arány: 2/6-2/62/6
Település: Gyomaendrőd
Helyrajzi szám: 10081
Vételár: 1.024.000,-Ft, fajlagos ár: 1.581.711 Ft/ha
Kifüggesztés napja: 2014. november 17.
Lejárat napja: 2015. január 16.
Földrészlet azonosító adatai: kert; 1439 nm; 3.76 Ak.; 1/2-1/2 tulajdoni arányban
Település: Gyomaendrőd
Helyrajzi szám: 9945
Vételár: 150.000,-Ft, fajlagos ár: 1.042.399 Ft/ha
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

GYÜSZ-TE támogatási kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület ( 5500 Gyomaendrőd Bocskai I. út 58/1. sz. képviseli:
Pájer Sándor elnök, továbbiakban: GYÜSZ-TE ) benyújtotta 2014. december 29-én a 2015-ös költségvetési évre
vonatkozó finanszírozási igényét. Kérelme az előterjesztés mellékletét képezi. A kérelemből látható, hogy a
szervezet önként vállalt feladatainak teljesítéséhez 17.000.000. Ft összegű támogatásra tart igényt, melynek
megítélése esetén sem biztosítottak a megfelelő marketing és reklám költségek. Amennyiben a bérkiadások
fedezetére nem biztosított a munkaügyi támogatás, úgy a finanszírozási igény 20.000.000 Ft. A költségvetési
koncepcióban a GYÜSZ-TE részére összességében 8. millió Ft. előirányzat került biztosításra. A 17.millió Ft-os
támogatási igény megállapítása esetén további 9. millió Ft-al növekszik a költségvetési hiány.
A támogatási kérelem elbírálása előtt célszerű áttekinteni a feleket terhelő szerződésekben vállalt kötelezettségeket.
Az Önkormányzat és a GYÜSZ-TE, 2012-ben kötötték meg azt az alapszerződést (92/2012. (II. 23.) Gye. Kt.
határozata), melyen a jelenlegi együttműködésük is alapszik. A GYÜSZ-TE-nek, vezető testületének tagja az
önkormányzat, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 13. pontjában
(továbbiakban: Mötv) meghatározott feladatának ellátását megvalósító döntéshozatali eljárásban a GYÜSZ-TE
részére véleményezési jogot biztosított. A szerződésben az alábbiakat vállalta az Önkormányzat:
tárgyévet megelőző év beszedett idegenforgalmi adó állami támogatással megnövelt összegének 20%-a, de
legalább 4 millió, azaz Négymillió Ft összegű támogatást biztosít a GYÜSZ-TE részére
két részletben, összesen 4 millió azaz Négymillió Ft összegű támogatást biztosít a Sajt-és Túrófesztivál, a
Május 1 és az Augusztus 20-i Halfőző verseny rendezvények megtartásához, szigorú elszámolás szabályok
betartása mellett
szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon belül a korábban TOURINFORM Iroda céljára szolgáló
helyiséget, azzal, hogy a helyiség fenntartásával kapcsolatos költségek az Egyesületet terhelik, az köteles a
használat során a jó gazda gondosságával eljárni.
GYÜSZ-TE által vállalt kötelezettségek:
Folyamatosan figyelemmel kíséri a település turisztikai fejlettségével kapcsolatos mutatókat, javaslatot tesz,
kezdeményez és tevékenyen közreműködik anyagi erőforrások felkutatásában
Működteti a TOURINFORM Irodát a névhasználati szerződésben foglaltak szerint
Gyomaendrőd turizmusának fejlesztése érdekében pályázatokat nyújt be, turisztikai tárgykörű képzéseket
szervez
Közreműködik a város idegenforgalmi koncepciójának felülvizsgálatában
2012. júniusában (397/2012. (VI. 28.) Gye. Kt. határozat) a felek a megkötött szerződést módosították, melynek
értelmében a felek együttműködnek a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások
fejlesztése c. pályázati felhívásra beadandó pályázat elkészítésében. Az Önkormányzat vállalta az elkészített
pályázat benyújtását és a szükséges adatok szolgáltatását. Egyesület vállalta a pályázati dokumentáció
elkészítését, és annak átadását, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének. A pályázat
benyújtása kapcsán az Önkormányzat vállalta felmerült költségek ( 381.000 Ft. szakmai koncepció, 6.096. 000
Ft. tervezési költség, 2.000.000 Ft. megvalósíthatósági tanulmány, 30.000 Ft. értékbecslés, 114.100 Ft. eljárási
díj, 10.800 Ft. tulajdoni lap) megtérítését. (457/2012. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata)
Az Önkormányzat 547/2012. (X. 11.) Gye. Kt. határozatában vállalta, hogy támogatja, hogy a GYÜSZ-TE
DAOP-2.1.3-12 kódszámú Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai
klaszterek létrehozása és fejlesztése című pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be. Ezzel egyidejűleg
nyilatkozott, hogy a fenntartási időszakra (2013-2019) minden évben az állami hozzájárulással megnövelt IFA
20%-át a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzati hozzájárulás mértéke a TDM szervezet éves
költségvetésének arányában minimum 40%, azaz 10 millió Ft éves kötelezően előírt költségvetés esetén
minimum 4 millió Ft. A pályázatok, mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt ismertek nyertek, a szükséges
előfinanszírozást az Önkormányzat biztosította.
TDM fogalma: a desztináció (földrajzilag lehatárolható egység)turisztikai termékeit és egyéb szolgáltatásait
egységben komplex módon kezelő partnerek (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek stb.) hosszú
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távú szervezett együttműködése annak érdekében, hogy a turista élményét, illetve a turizmusból, származó
hatásokat optimalizálják a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vételével.
a "Lélekkel a Körösök mentén" és a "Turisztikai fejlesztések Gyomaendrődön a vallás és a Körös ökológiája
tükrében megnevezésű pályázatban az Önkormányzat, a GYÜSZ-TE, valamint a Katona József Művelődési
Központ, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Előzetesen nyilatkoztak, hogy a pályázat nyertessége
esetén üzemeltetési megállapodást fognak kötni, melynek tervezete a pályázat része. Az üzemeltetési
megállapodás alapján az Önkormányzatot az alábbi kötelezettség terheli:
„Az Önkormányzat kijelenti, hogy határozatlan időre üzemeltetésre térítésmentesen átadja az Egyesületnek
–melynek alapítója és tagja- a létesítést követően a kizárólagos tulajdonában álló létesítményekből az
alábbiakat:
„Körös Látogatóközpont” „Bárka Látogatóközpont” „Erzsébet Ligeti Tanösvény Szent László Híd””
A GYÜSZ-TE az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalta:
„Az Egyesület kijelenti, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában körülírt létesítményeket üzemeltetésre átveszi.
Vállalja, hogy azokat csak a DAOP 2.1.1.-2.1.1/J-12 kódszámú pályázati kiírásban, a benyújtott pályázatban, a
támogatási szerződésben a korábban a felek által megkötött szerződésekben meghatározott követelményeknek
mindenben megfelelő módon kizárólagosan, a jó gazda gondosságával hasznosítja, azt másnak semmilyen
formában át nem engedi. Az üzemeltetés során keletkezett bevételeket a támogatási szerződésben, továbbá
annak szerves részét képező okiratokban meghatározott célok, indikátorok - ideértve a megvalósíthatósági
tanulmányban szereplő 4,5 fő foglalkoztatását - teljesítésére használja. Az üzemeltetés során megsérült
megsemmisült létesítmények pótlásáról haladéktalanul gondoskodik, az átadás – átvételi jegyzőkönyvben
rögzített műszaki állapotnak megfelelően. Az Egyesület kijelenti továbbá, hogy a támogatási szerződésben
meghatározott fenntartási időszakban esedékes, a Közreműködő Szervezet felé teljesítendő elszámolási,
beszámolási és egyéb kötelezettségeket az üzemeltetésre átadott létesítmények tekintetében határidőben
teljesíti az Önkormányzat felé. Az Egyesület vállalja, hogy a foglalkoztatási kötelezettség teljesítése során olyan
munkavállalót foglalkoztat aki rendelkezik az alkalmazási területre irányadó hatályos jogszabályban
meghatározott képesítési, és foglalkoztatás egészségügyi feltételekkel és tapasztalatokkal.
Az Egyesület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázatban a vallási turizmushoz kapcsolódó
létesítmények (Szent Antal Zarándokszálláshely, Szent Antal sütőház, Gyomaendrőd, ) elkészítéséről és
üzemeltetéséről az általa alapított, fenntartott Intézmény útján gondoskodik ideértve a megvalósíthatósági
tanulmányban szereplő 3 fő foglalkoztatását is.”
Az Önkormányzat kötelezettségei az alábbiakban foglalhatók össze:
1.) 4 millió Ft támogatás biztosítása 2 rendezvényhez
2.) 4 millió Ft támogatás biztosítása (vagy állami támogatással megnövelt idegenforgalmi adó 20%-a)
3.) TDM szervezet támogatása a fenntartási időszakban
4.) Tourinform iroda működtetéséhez helyiség biztosítása
5.) Pályázat megvalósítását követően meghatározott építmények átadása üzemeltetésre
A GYÜSZ-TE kötelezettségei az alábbiakban foglalhatók össze
1.) Évi két rendezvény megszervezése (Sajt és túró fesztivál, halfőző verseny)
2.) TDM szervezet működtetése
3.) Tourinform iroda működtetése
4.) Idegenforgalomhoz kapcsolható további bevételek feltárása
5.) Pályázat megvalósítását követően meghatározott építmények üzemeltetése, kötött létszámok
figyelembevételével.
Az idegenforgalmi adó bevétel növekedése miatt a szerződéssel és határozattal lefedett összes vállalt anyagi
kötelezettsége 8.200.000Ft-ban állapítható meg.
A feleket együttesen az okiratok a TDM szervezet működtetésére kötelezik, a fenntartási időszak alatt.
A Tourinform iroda működtetése nem kötelezően ellátandó feladat, megszüntethető.
Települési érdek, a pályázatok eredményeinek fenntartása és hatékony működtetése. A többlet forrás igény
viselése az Önkormányzat teherbíró képességét meghaladja, ezért szükséges az abban érdekeltek között az
arányos megosztás. Érdekeltek: Önkormányzat, GYÜSZ-TE, és a szervezetben tagsággal nem rendelkezők, de
az idegenforgalomban érdekeltek, pl. szállásadók, kereskedők stb. A többletforrás igény:
Támogatandó
cél Támogatási igény Ft Rendelkezésre álló Többlet támogatási
megnevezése
forrás Ft.
igény Ft
Rendezvény
5.300.000
4.000.000
1.300.000
Önkormányzati
döntéstől függő
(4.000.000)
Bemutató központ
működtetése
Nyári
programok
szervezése
TDM
szervezet
működése
Összesen:

8.442.000

0

8.442.000

1.000.000

2.000.000 bevétel

-1.000.000

7.000.000*

4.200.000

2.800.000

21.742.000

10.200.000

11.542.000
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*Az 547/2012.(X.11.) Gye. Kt. határozat az Önkormányzat által vállalt támogatásról az alábbiak szerint rendelkezik:
„Továbbá vállalja - helyi TDM szervezetben résztvevő teljes jogú tag - az önkormányzat, hogy a projekt
megvalósítási és fenntartási időszakára (2013-2019) minden évben az állami hozzájárulással megnövelt IFA 20%-át
a TDM szervezet részére átadja, de az önkormányzati hozzájárulás mértéke a TDM szervezet éves
költségvetésének arányában minimum 40%, azaz 10 millió Ft éves kötelezően előírt költségvetés esetén minimum 4
millió Ft.”
A határozat alapján többlet támogatási igény érvényesítése vitatható, a Tourinform iroda működtetésének
átgondolására készteti a feleket.
A bemutató központok működtetése 7.442.000 Ft. többlet támogatást generált. A pályázathoz készült
megvalósíthatósági tanulmány az alábbiakat állapítja meg:
„A pénzügyi elemzés mutatja meg a költségek és bevételek összegzését, a támogatási arány számított értékét,
valamint a fenntarthatóságra vonatkozó összesítéseket.
A pénzügyi fenntarthatóság célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának a bemutatása.
Az elemzés során a projekt kumulált pénzárama minden évben pozitív értéket mutat. Ez azt jeleni, hogy a bevételek
meghaladják a kiadásokat, tehát a pénzügyi fenntarthatóság biztosított a fenntartási időszak valamennyi évében.
A bevételi többletet az üzemeltetés során az üzemeltető köteles a település turisztikájának fejlesztésére fordítani,
tehát a működtetés során keletkező többletbevételekből további fejlesztések megvalósítása válik lehetővé a
településen, kapcsolódva a jelenlegi projekt célkitűzéseihez.”
Javaslom, hogy az Önkormányzat a városi rendezvények színvonalának emelése érdekében biztosítsa az 5.300.000
Ft-ot. A megmaradó 10.242.000 Ft többlet igény - Tourinform iroda működésének szükségessége függvényében figyelemmel az 547/2012. (X.11.) Gye.Kt. határozatban foglaltakra csökkentésre kerül 2.800.000 Ft-al. A tényleges
többlet igény 7.442.000 Ft. ennek egyharmadát 2.481.000 Ft-ot biztosítsa az Önkormányzat (a tényleges többlet
önkormányzati támogatás: 3.781.000Ft), míg a fennmaradó többlet forrás igényt 4.961.000 Ft-ot a GYÜSZ-TE
biztosítsa, az alábbiak miatt: Bevételek csak a Körös Látogató Központba kerültek megtervezésre, az egyéb
attrakciók esetében nem. Az alapszerződés értelmében tegyen javaslatot egyéb, nem a költségvetésből származó
többlet bevételi forrásokra, melyek a többlet igény finanszírozására fordíthatók, keresse meg annak a lehetőségét,
hogy a GYÜSZ-TE-ben tagsággal nem rendelkező, de az idegenforgalomban érdekeltek a fejlesztés fenntartásába
hogyan vonhatók be. A javasolt Önkormányzati támogatás elfogadása esetén a Képviselő-testület hozzájárul az
üzemeltetésre átadandó attrakciók üzemeltetéséhez is. Az összes Önkormányzati támogatás 11.781.000 Ft.
Ez év január 7-én megtartott rendkívüli testületi ülésen hosszas tárgyalás eredményeként hangzott el az alábbi
javaslat:
„Összegezve 1,2 millió a rendezvényekre, 3 millió a Lélekkel Körösök mentén bérfinanszírozására, ha a másik két
vezető bérét megoldják illetve 1,7millió a működési kiadásokra, és a Tourinform irodához és a program elemekhez
kvalifikáltabb közfoglalkoztatottak biztosítása.” A kompromisszumos javaslat eredményeként 5.900.000 FT. többlet
támogatást biztosít az Önkormányzat a GYÜSZ-TE részére. Az összes Önkormányzati támogatás így 14.100.000 Ft.
A közfoglalkoztatás bevonásához szükséges saját erőt biztosítja az Önkormányzat amennyiben ez ismertté válik.
A rendkívüli testületi ülést követően a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény is elkészítette a
pályázat megvalósítását követően az általa működtetendő egységek költségvetését.
A Szent Antal zarándokház és kenyérsütőház személyi feltételei a pályázat szerint:
(a bérek bruttó számokat tartalmaznak)
Vezető 1 fő 122 000+ 27%-os járulék= 155 000 Ft/hó
Programvezető 0,5 fő 52 500+27%-os járulék=66 675 Ft/hó
Takarítónő 0,5 fő 52 500+27%-os járulék= 66 675 Ft/hó
Gondnok, karbantartó 1 fő 105 000+27%-os járulék= 133 350 Ft/hó
Kiadások:
Személyi juttatások járulékkal
vezető
1 085 000 Ft
programvezető
466 725 Ft
takarítónő
466 725 Ft
gondnok
933 450 Ft
Összes:
2 951 900 Ft
Dologi kiadások
Szent Antal
zarándokház
Szent Antal
sütőház
Összes:

400 000 Ft
150 000 Ft
550 000 Ft

Kiadások összesen (2015. június 1-december 31.): 3 501 900 Ft
Bevételek
Szent Antal
250 000 Ft
kenyérsütő
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program
Szent Antal
füve
gyógynövény
program
Szent Antal
herbárium
Szent Antal
zarándokház
(50 napX20
főX1400 Ft)
Összes:

60 000 Ft

40 000 Ft
1 400 000 Ft

1 750 000 Ft

Bevételek összesen (2015. június 30-december 31.): 1 750 000 Ft
Az intézmény többlet finanszírozási igénye: 1.752.000 Ft.
Az intézmény vezetője a kiadások és bevételek számításánál 7 hónappal számol. A bérkiadások ténylegesen
hat hónapra jelentkeznek, így a ténylege kiadás összege : 2.529.840 Ft. Az összes kiadás így 3.079.840 Ft.
Ennek megfelelően módosul a tényleges támogatási igény is, 1.329.840 Ft-ra

1. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYÜSZ-TE részére a 2015-ös költségvetési évben a
szerződésben meghatározott városi rendezvények megvalósításához 5.200.000 Ft. támogatást biztosít. A
Tuorinform iroda és a TDM szervezet működtetéséhez 4.200.000 Ft támogatást, a Lélekkel a Körösök mentén című
projektből megvalósuló az egyesület által működtetendő feladatok bérkiadásához 3.000.000 Ft-ot, a dologi
kiadásokhoz 1.700.000 Ft támogatást biztosít. Az összes önkormányzati támogatás: 14.100.000 Ft. Az
Önkormányzat biztosítja továbbá a közfoglalkoztatás bevonásához szükséges saját erőt amennyiben ez ismertté
válik.
Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe
építse be.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
2. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE támogatási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató
Intézmény részére a Lélekkel a Körösök mentén című projektből megvalósuló az intézmény által ellátandó
feladatokhoz 1.329.000 Ft összegű támogatást biztosít.
28

Utasítja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megállapított támogatásokat a költségvetési rendelet tervezetbe
építse be.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Selyem út 124.
Toldi Balázs Polgármester
Tárgy: Költségvetési koncepció 2015. évre
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (GYÜSZ-TE), mint a
város egyetlen turisztikai szakmai szervezete, meghatároztuk azokat a tevékenységeket,
amelyeket feltétlenül szükségesnek vélünk rövidtávon a város turizmusának további
fejlődéséhez, fenntartásához. E tevékenységeket a feladat jellegére vonatkozóan, továbbá
azok költségei és viselői alapján az alábbi összefoglaló tájékoztató táblázatban és a
mellékletekben ismertetnénk Önökkel:

A városi turizmus működtetésének feladatai
Gyomaendrőd Turizmusfejlesztési
Stratégiája
- 2013. évben lejárt a város
idegenforgalmi koncepciója
Tourinform Iroda működtetése
Az IFA beszedés hatékonyságának és
fizetési moráljának növelése
- GYÜSZ-TE- önkormányzat
együttműködési megállapodás
alapján az ellenőrzés költsége a
befolyt IFA-ból kerül elszámolásra
A fürdő stratégiai fejlesztésének segítése
Körös
Attrakció- és
látogatómenedzsment Látogatóközpont
működtetése
- A „Lélekkel a
Körösön mentén…” c.
pályázat működtetése 5
évig kötelező feladatot

A városi turizmus működtetésének feladati jellege
és költsége
Önkormányzat
TDM
Feladat jellege

Feladat költsége

Feladat jellege

Feladat költsége

KÖTELEZŐ

2007. évben
ez 1 980 000,Ft-ba került

VÁLLALT

megegyezés
szerint

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

SZÜKSÉGES

döntés kérdése

VÁLLALT

0,-Ft

SZÜKSÉGES

0,-Ft

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

VÁLLALT

0,-Ft

(2015 évben 9 hónap)

Bárka
Látogatóközpont
működtetése
(2015 évben 9 hónap)

jelent a városnak.

Erzsébet-ligeti
ökoturisztikai
komplexum
működtetése

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

Gyomaendrődi
Nyár
rendezvénysorozat

SZÜKSÉGES

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

Sajt- és
Túrófesztivál

SZÜKSÉGES

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

Halfőző Verseny

SZÜKSÉGES

költség
össz.szerint

VÁLLALT

költség
össz.szerint

AJÁNLOTT

döntés kérdése

VÁLLALT

min. 500e,-Ft

AJÁNLOTT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

(2015 évben 6 hónap)

Rendezvényszervezés
- Új elem a Körös
Látogatóközpont
kulturális
kihasználásnak terve a
„Gyomaendrődi Nyár”.
- A két nagy
rendezvény
megszervezésének új
alapokra való helyezése
szükséges.

Online marketing
(honlap
optimalizálás)
A városi vonzerők
népszerűsítése
Marketingtevékenység
Közösségi
marketing
- A helyes mértékben
(Facebook)
használt és alkalmazott
marketingköltség
Egységes
egyrészt szükséges,
városarculat
valamint többszörösen
kialakítása,
megtérülhet például az
tervezése
IFA bevételben is.
Párhuzamos
tevékenységek
megszűntetése
Hiánypótló
kiadványok
Pályázati indikátorok
teljesítése
- Kötelező a „Lélekkel
Új munkaerő
a Körösök mentén…”
foglalkoztatása
c. pályázat indikátorai,
melyek közül a
legfontosabb pl.: a
munkahelyteremtés.
TDM szervezet működési támogatása

AJÁNLOTT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

AJÁNLOTT

0,-Ft

VÁLLALT

0,-Ft

VÁLLALT

200e,-Ft

VÁLLALT

költség
össz.szerint

KÖTELEZŐ

költség
össz.szerint

VÁLLALT

5 000 000,-Ft

Költségösszesítő:

Működési költség:

*(Összehasonlítás: a város a hasonló létesítményekkel rendelkező Közművelődési
Intézményének 2014-ben ≈31 millió Ft-os tervezett költsége van)

A bemutató központok működtetése természetesen bevételeket is generálnak, melyek
összegét több tényező miatt meghatározni a 2015-ös évre csak megközelítőleg tudjuk. A
bevételek jelentős része egyébként május-június-július hónapokban keletkezik elsősorban az
iskolás csoportok nagy száma miatt, mely időszak 2015-ben sajnos még nem fog működéssel
történni.
Ezen tények és adatok ismeretében arra kérnénk Gyomaendrőd Város Önkormányzatát,
hogy a hatékonyabb együttműködés reményében a GYÜSZ-TE-vel kötött együttműködési
megállapodást szíveskedjék felülvizsgálni, továbbá a fent megnevezett, a városi turizmus
fejlődését szolgáló tevékenységek sikeres teljesítése érdekében a szükséges pénzügyi
támogatással hozzájárulni a szervezet által felvállalt, valamint a szervezet számára az
önkormányzat által átruházott turisztikai jellegű feladatok eredményes megvalósításához.
Gyomaendrőd, 2014. november 10.

Tisztelettel: Pájer Sándor
elnök

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 pályázat támogatása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
2014. december 30-ai hatállyal értesítést kaptunk támogatási döntésről, mely a Körös-szögi Kistérség többcélú
Társulása által beadott, „Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” című,
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 jelű (továbbiakban C/13), tartaléklistán szereplő pályázatával kapcsolatban érkezett.
A pályázat 95%-os intenzitású, 499.130.000.- Ft összegű támogatást nyert.
A Tisztelt Képviselő-testület 2013. nyarán többször is tárgyalta e témát, végül Gyomaendrőd tekintetében 148,8
millió forint értékű eszköz beszerzésének megpályázása mellett döntött.
A C/13-as pályázat nagyszerű kiegészítése az előzőleg nyertes, jelenleg folyamatban lévő KEOP-1.1.1/2F jelű
(továbbiakban 2F) pályázatnak. A műszaki terv – mely megalkotásnál a Gyomaközszolg Kft. is aktívan
közreműködött – röviden:
1. Informatikai fejlesztés (chipes rendszer): csak próba jelleggel került tervezésre. Ennek indoka: a
Gyomaközszolg Kft. jelenleg bevált vonalkódos rendszere, mely a nem pályázatos településeken is működik.
Mivel azonban a pályázat célja nagy részben informatikai fejlesztésre irányult, így Gyomaendrőd tekintetében
is kellett ezirányú fejlesztést beépíteni. Erre azért is szükség volt, mert pl. Kardos Község Önkormányzata
igényelt RFID chip-es rendszerű hulladékgyűjtő edényeket. A rendszer a 2F pályázat keretében beszerezni
kívánt új hulladékgyűjtő járműre kerülne felszerelésre próba jelleggel. A Gyomaközszolg többi autójára
járatoptimalizáló rendszer került betervezésre.
2. További fejlesztések, gépek, eszközök: sok új gép került betervezésre, pl. új traktor, billenős pótkocsival, egy
nagyobb és egy kisebb platós szállítójármű, a kisebbre darus adapter a meglévő szelektív kukákhoz, a
nagyobbra konténer szállító adapter. Különböző konténerek, targonca, forgó kotró, egy bobcat féle
munkagép üvegtörő adapterrel (ez alkalmas a beton törésre is) valamint további 120 literes kukák.
Jóváhagyó határozatok:
371/2013. (VII. 9.) Gye. Kt. határozata (előzetes műszaki tartalom, önerő, áfa elfogadása),
375/2013. (VII. 30.) Gye. Kt. határozata (végleges műszaki tartalom elfogadása).
412/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata (költségvetésbe történő elkülönítés)
A C/13-as pályázat eredetileg betervezett önereje (e Ft):
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%)

8 146
43 989

A pályázat során tervezett beszerzés részletesen Gyomaendrőd vonatkozásában:
Célzott
település
Gyomaendrőd

KEOP cél
2. szelektív
gyűjtés

2. szelektív
Gyomaendrőd
gyűjtés
2. szelektív
Gyomaendrőd
gyűjtés

Eszközbeszerzés Gyomaendrőd
GPS nyomkövető és RFID rendszer,
érzékelők az autón (kísérleti gyűjtés
Kardson)
5t billenős pótkocsi + 80 LE erőgép
(egyedileg rendelhető lomtalanításhoz)
Szállítójármű (3,5 tonna)
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Meny. Egységár (HUF)
Beruházási
(db)
költség (HUF)
1

2 350 000 Ft

2 350 000 Ft

1

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

1

12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

2. szelektív
Szállítójármű (7 tonna)
gyűjtés
2. szelektív
Gyomaendrőd
Szállítójármű - daru felépítmény
gyűjtés
4. Vegyes
120 l-es gyűjtőedény vegyes gyűjtésre
Gyomaendrőd gyűjtés
(RFID chip nélkül)
fejlesztése
4. Vegyes
Járatoptimalizáló rendszer a meglévő
Gyomaendrőd gyűjtés
vegyes gyűjtőautókra (GPS, érzékelők
fejlesztése
az autón)
4. Vegyes
Számítógépes konfiguráció, hardware
Gyomaendrőd gyűjtés
(GPS és RFID rendszer logisztikai
fejlesztése
irányítására)
Gyomaendrődi hulladékudvar fejlesztés
5. Hullgazd.
Gyomaendrőd Lét.
3 m3 konténer
Korszerűsítése
5. Hullgazd.
Gyomaendrőd Lét.
5 m3 konténer
Korszerűsítése
5. Hullgazd.
Szállítójármű - kitoló gémes
Gyomaendrőd Lét.
konténerszállító felépítmény
Korszerűsítése
Gyomaendrődi válogató rendszer fejlesztés
5. Hullgazd.
Gyomaendrőd Lét.
Villás targonca (6t, diesel)
Korszerűsítése
5. Hullgazd.
Gyomaendrőd Lét.
Mobil üvegtörő kanál + erőgép (Bobcat)
Korszerűsítése
Gyomaendrődi lerakó fejlesztés
5. Hullgazd.
Gyomaendrőd Lét.
Forgó kotró
Korszerűsítése
Gyomaendrőd
Járat optimalizáló szoftver
Gyomaendrőd
RFID szoftver
Összesen*
Gyomaendrőd

1

17 000 000 Ft

17 000 000 Ft

1

3 300 000 Ft

3 300 000 Ft

5 246

6 500 Ft

34 099 000 Ft

5

850 000 Ft

4 250 000 Ft

1

750 000 Ft

750 000 Ft

10

250 000 Ft

2 500 000 Ft

10

350 000 Ft

3 500 000 Ft

1

6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

1

8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

1

20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

1
6/13
1/6

22 000 000 Ft
5 800 000 Ft
2 500 000 Ft

22 000 000 Ft
2 676 923 Ft
416 667 Ft
148 842 590 Ft

*Megj.: A műszaki tartalom mellett a pályázattal kapcsolatban egyéb költségek is felmerülnek, melyek egy része az
önerőbe, ÁFA megelőlegezésbe beépítésre kerültek.
A pályázatban részt vevő önkormányzatok beruházás szerinti aránya:
Mindösszesen
Szarvas (%)
Csabacsűd (%)
Kardos (%)
Kondoros (%)
Gyomaendrőd (%)

480 000 000 Ft
36,018878%
11,411004%
0,605208%
20,956036%
31,008873%

A 2F valamint a C/13-as pályázat arányai:
Település
Gyomaendrőd
Szarvas
Békésszentandrás
Csabacsűd
Kondoros
Kardos

KEOP 1.1.1./2F
Beruházás arány

KEOP 1.1.1./C/13
Beruházás arány

24,9074%
37,1753%
0,0000%
0,2257%
37,2342%
0,4574%

31,0089%
36,0189%
0,0000%
11,4110%
20,9560%
0,6052%
31

Két arány
összesítve
((2F+C13)/2)
27,9581%
36,5971%
0,0000%
5,8184%
29,0951%
0,5313%

Hunya
Örménykút
Összesen:

0,0000%
0,0000%
100,0000%

0,0000%
0,0000%
100,0000%

0,0000%
0,0000%
100,0000%

A 2F pályázattal kapcsolatos eszközbeszerzés új közbeszerzési kiírása ez év elején várható, a projekt befejezése
(vagyis az eszközök várható beérkezése) 2015. májusára tervezhető. Az építési kivitelezés befejeződött,
Gyomaendrődön 5 új szelektív gyűjtő sziget készült el.
Az új C/13-as pályázat projekt időpontjairól egyenlőre nincs bővebb információ, a támogatási szerződés megkötése
folyamatban van.
2013. évben a Körös-szögi Kistérség Társulási ülésén elfogadásra került a C/13-as pályázattal kapcsolatos alap
megállapodás kiegészítése. Az alap megállapodást Gyomaendrőd jóváhagyta, a kiegészítés elfogadására azonban
már nem került sor, de ez most pótolható (a Kistérségi ülésen Gyomaendrőd is jóváhagyta). A módosítás oka:
A Társulási Tanács 2013. június 26-i ülésén 82/2013. (VI.26.) számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot
kíván benyújtani a KEOP-1.1.1/C/13 kódjelű pályázati kiírásra, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése tárgykörben.
A pályázat hiánypótlásához kapcsolódóan a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosítószámú pályázathoz
hasonlóan a projekt viszonyait tisztázó megállapodás került elfogadásra.
A Közreműködő Szervezet a pályázat tartalmi ellenőrzése során tisztázó kérdéseket tett fel. A tisztázó kérdések 4.
pontja alapján szükséges a Társulási Tanács 131/2013. (VIII.28) számú határozatával jóváhagyott megállapodást
további kiegészítéssel ellátni, mely a támogatással megvalósuló beruházás jövőbeni működtetési/üzemeltetési
koncepciója.
A projektre vonatkozó alap megállapodás (jóváhagyó határozat: 413/2013. (VIII.29.) Gye. Kt. hat.) és a kiegészített
verzió (változások kiemelve) jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A 2013. nyarán lefolytatott egyeztetések során a Kistérségi Tanács a pályázatírásra az Innoconsult Kft. ajánlatát
fogadta el. Sajnos a Képviselő-testületi jóváhagyásokra a pályázatírótól bekért végleges költségvetésben a
pályázatírói tevékenység sikerdíjának költsége nem került bele (a pályázatírás munkadíja ki lett fizetve), így 2013.
augusztusában a költségvetésbe történő elkülönítéskor ezen összeg nélkül lett elfogadva az önerő és áfa mértéke.
Ez az összeg az elnyert nettó támogatás 4%-a + ÁFA, összesen nettó 19.965.200.- + ÁFA, mely beruházás
arányosan (31,008873%) Gyomaendrődöt 6.190.983.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 7.862.549.- Ft összegben terheli,
az eredeti önerőn felül. Mivel a pályázat nyert, így szükségessé válik ezen összeg elkülönítése a költségvetésben. A
pályázatírói munkadíj elszámolásával kapcsolatban Kistérségi tárgyalások folynak az Innconsult Kft.-vel.
A C/13-as pályázat módosult önereje (e Ft):
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%)

14 337
45 661

Fentiek figyelembe vételével a támogatás intenzitása 90 %-osnak tekinthető.
Megjegyzés: a Társulás – amint lehetőség nyílik rá – a BM EU Önerő alapot megpályázza a fejlesztéshez.
Amennyiben a BM pályázat nyertes lenne, akkor Gyomaendrődön a projektre elkülönített alapból 6.109.523.- Ft
felszabadulna.
A Körös-szögi hulladékgazdálkodás kapcsán 2014 évben a T. Képviselő-testület többször tárgyalta a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumának ügyét. A T. Testület amellett döntött, hogy az
elfogadott javadalmazási szabályzat az alábbiak szerint egészüljön ki:
„5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az
esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek. A vezető
tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának tagönkormányzatai ez ügyben egyhangú Képviselő-testületi döntést hoz.”
Az eredeti megfogalmazás szerint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a tárgyban
egyhangú döntést kell, hogy hozzon. A probléma abból adódik, hogy a Gyomaendrődi Testület kivételével minden
tagtelepülés Testülete az utóbbi megfogalmazást fogadta el. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
(továbbiakban Társulás) elé ezzel olyan technikai akadály gördült, hogy április óta nem tudják a Magyar
Államkincstár részére benyújtani a Társulási megállapodás módosításokat, ezen egyetlen, nem egyhangú döntés
miatt.
Mivel a C/13-as pályázat nyert, így a közel 900 millió forintos Körös-szögi projektet újra át kell gondolni, új alapokra
kell helyezni a Társulás terén. Figyelembe kell azt is venni, hogy a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének innentől kezdve igen nagy tét van a kezében, mert a két pályázat nem csak a beszerzésekből áll,
hanem az ezzel kapcsolatos vállalásokból is (indikátorok, hulladék keretirányelvek, stb.).
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A Társulási megállapodást a két nyertes hulladékos projekt kapcsán mindenképpen módosítani szükséges, mellyel
párhuzamosan bármely újító, módosító javaslatot fogad minden tag Önkormányzattól a Társulási Tanács.
Mivel a „Társulási döntés a prémium felett” tárgyú javaslat Társulási ülésre beterjesztett eredeti szövegezése
Gyomaendrőd részéről előzetesen el lett fogadva, valamint ezután a nyolc településből hét testület ezt jóvá is
hagyta, ezen változtatni visszamenőleg már nem lehet. Ha most átlendülünk a pillanatnyi nehézségen, jóváhagyjuk a
Társulási megfogalmazást, akkor a soron következő Társulási módosítás alkalmával a Társulás nyitott bármely
további javaslatra, megegyezésre.
A helyi és kistérségi szintű hulladékgazdálkodásunkat mindenképpen javasolt átgondolni, erre akár egy külön
munkacsoportot létrehozni, hogy a Társulási Megállapodást, valamint a Körös-szögi hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. működését érintő javaslataink jogilag, szakmailag kifogástalanul és részletesen kidolgozottan kerüljenek a
Társulási Tanács elé.
Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok jóváhagyására!

1. döntési javaslat
"A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú pályázatról szóló tájékoztató elfogadása"
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 testületnek, hogy fogadja el a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázat támogatásáról, a projekt rövid ismertetéséről
szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosító számú pályázat kapcsán létrejött külön megállapodás módosítása"
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 testületnek, hogy hagyja jóvá a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázati projekthez kapcsolódó, a projekt
megvalósításához és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítását az alábbiak szerint.
Egyben felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban: Pályázó)
másrészről

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
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5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Törzsszám: 725558
Adószám: 15725558-2-04
Képviseli: Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző
Kardos Község Önkormányzata
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Törzsszám: 347055
Adószám: 15347055-2-04
Képviseli: Brlás János polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban együtt: Tagönkormányzatok)
Előzmények
1. A Pályázó a KEOP 1.1.1 kódjelű, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” c. pályázat
benyújtása céljából 2008. január 24. napján megállapodást kötött a Tagönkormányzatokkal, amelyhez a Szerződő
Felek 2008. november 6. napján, valamint 2010. február 26. napján kiegészítést fűztek.
2. Az 1. pontban megjelölt megállapodást a Szerződő Felek a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú
pályázat megvalósításához szükséges mértékben kívánják módosítani, azzal, hogy a jelen megállapodással nem
ellentétes rendelkezések változatlanul hatályban maradnak.
3. A Pályázó kijelenti, hogy 2013. január 1. napját követően változatlan tagsággal határozatlan ideig, de legalább a
2. pontban megjelölt pályázat fenntartási időszak végéig tovább működik, ily módon biztosítja a pályázatban vállalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
A megállapodás tárgya
4. A Szerződő Felek a 2. pontban megjelölt pályázat végrehajtása során a Tagönkormányzatok számára lehetővé
válik a hulladék szelektív összegyűjtése, ennek elszállítása, továbbá a biohulladék hatékony visszaforgatása, amely
elősegíti, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló, hatályos magyar jogszabályokban és EK Irányelvben foglalt
célkitűzések teljesüljenek.
A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra
jogosult személy jogai és kötelezettségei
5. A Társulási Tanács Elnökét és alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából 2/3-os többségi szavazással választja
meg határozott időre.
6. Az elnök, az alelnök(ök) megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig áll fenn.
7. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves beszámolójának
elkészítéséről,
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás működéséről, feladatainak
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ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács számára előírt,
g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a Társulás nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő
szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közreműködő bármely érdekeltet,
i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a
KA/KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.
j. Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása mellett –
jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő szervezet igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök
tevékenységét segítő szervezet azonos a Projektirodával.
k. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért
a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
A Felek jogai és kötelezettségei
8. A Tagönkormányzatok biztosítják a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az alábbi felosztás szerint:
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Összesen:

11,411004 %
31,008873 %
0,605208 %
20,956036 %
36,018878 %
100 %

9. A Pályázó biztosítja a pályázat megvalósításának humán és technikai feltételeit, teljesíti a vonatkozó monitoringkötelezettségeket, tevékenységéről a Tagönkormányzatoknak a pályázati szabályzat szerint beszámol.
10. Amennyiben a pályázat végrehajtásával megvalósuló beruházás új vagyonelemeket keletkeztet, ezek a Pályázó
tulajdonába kerülnek, és a pályázat megvalósítását szolgálják.
11. A Pályázó megszűnése esetén a beruházással kapcsolatban keletkezett vagyon a jelen megállapodás 8.
pontjában meghatározott arányban oszlik meg a Tagönkormányzatok között. A jelen megállapodásban nem részes
Önkormányzatok a beruházással keletkezett vagyonból sem részesülhetnek.
Egyéb rendelkezések
12. Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában foglaltak
kiegészítése, kizárólag a 2. pontban megjelölt pályázat megvalósítását, fenntartását, és a keletkezett vagyon
helyzetének rendezését célozza.
13. Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
14. A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása során kötelesek
együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden körülményről haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.
15. A felek a közöttük felemerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni.
Települési önkormányzat Képviselő- testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

291/2013 (X.30.)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

133/2013 (X.30.)

Kondoros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

287/2013 (X.31.)

Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

609/2013 (XI.21.)

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 153/2013. (X.15.) számú határozatával döntött a jelen
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megállapodás jóváhagyásáról, melynek 1. számú melléklete elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratuknak mindenben megfelelőt 8 eredeti
példányban, jóváhagyólag írták alá.
Szarvas, 2015. ……………..

.........................................................................
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata

.........................................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

.........................................................................
Kardos Község Önkormányzata

.........................................................................
Kondoros Város Önkormányzata

.........................................................................
Szarvas Város Önkormányzata

.........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

1. sz. Melléklet
Üzemeltetési koncepció
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
CXCV. törvényben (Áht.) és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltak alapján az
Önkormányzat önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez,
és tart fenn.
Ennek megfelelően a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit céget bíz meg a közszolgáltatás ellátásával.
A hulladékgazdálkodási rendszer működésének bemutatása
A hulladékgazdálkodási rendszer szereplői:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzata
Közszolgáltató (közös nonprofit Kft.)
Közszolgáltató alvállalkozói (a jelenlegi közszolgáltatók)
Vegyes, maradék hulladék ártalmatlanítását biztosító (Kbt. szerinti kiválasztással) szolgáltató (A
Gyomaendrődi lerakó üzemeltetője)
Hulladékhasznosítók
·Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága,
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, Zöld Hatóság
A szereplők feladata:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás önkormányzatai a Ht. 33. §-ában foglaltak alapján az
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást
szerveznek. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
A Ht 35. § alapján a jelenleg hatályos, a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletüket az önkormányzatok felülvizsgálják és szükség esetén
módosítják.
A közszolgáltatás ellátására a Társulás megalapítja a Közszolgáltatót. A korábbi közszolgáltatóval kötött
szerződéseiket az önkormányzatok felülvizsgálják. A közszolgáltató kiválasztása a Kbt. 9. § (1) k) pontja alapján
történik.
A Közszolgáltató (társasági formája: Nonprofit Kft)
A hatályos jogszabályok és a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint biztosítja a közszolgáltatás ellátását. A
rendelkezésére álló, illetve a projekt keretében átadásra kerülő eszközökkel ellátja a:
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Vegyes, maradék hulladékok gyűjtését
Anyagában hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését
Átveszi a biológiailag lebomló zöld (kerti) hulladékokat
A hasznosítható hulladékokat további előkezelésre és hasznosításra átadja a megfelelő engedéllyel
rendelkező hasznosítóknak
A vegyes hulladékot a Társulás által - Kbt. szerint kiválasztott - hulladékártalmatlanító létesítménybe szállítja.
Gondoskodik a közszolgáltatáshoz kapcsolódó összes jogszabályi előírásnak való megfelelésről.
A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyeket – különös tekintettel a
közszolgáltatási engedélyre –, minősítést a jogszabályban előírt határidőre megszerezni és az egyéb adminisztratív
kötelezettségeinek (pl. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, céltartalék képzés, közszolgáltatói éves
beszámoló stb.) határidőre eleget tenni, illetve a közszolgáltatási díj megállapításához szükséges adatokat a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére szolgáltatni. A szelektív gyűjtési tevékenység eredményeként
összegyűjtésre kerülő csomagolóeszköz hulladékok termékdíjas elszámolása tekintetében az OHÜ-vel való
szerződés megkötése.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014. április 23-ai módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 2014.
április 23-ai módosítását az alábbiak szerint.
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodás Módosítása
2014. április 23.
1. §
A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete kiegészül egy új 5. ponttal az alábbiak szerint:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az
esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek. A vezető
tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Tanácsa a tárgyban egyhangú döntést hoz.
A Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
4. döntési javaslat
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"Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítására javaslat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő-testületnek, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának, hogy a Társulási Megállapodás 4.
számú mellékletének 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
5. A javadalmazási szabályzat 2. pontja „A vezető tisztségviselő éves prémiuma” kapcsán prémium csak abban az
esetben illeti meg az ügyvezetőt, amennyiben ez által a lakossági terhek nem emelkednek. A vezető
tisztségviselőnek éves prémium csak abban az esetben adható, ha az Alapító Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának tagönkormányzatai ez ügyben egyhangú Képviselő-testületi döntést hoz.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
5. döntési javaslat
"A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú pályázati projekt önereje és ÁFA megelőlegezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága javasolja
a Képviselő testületnek, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043 azonosítószámú, „A Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” c. pályázati projekt önerejét és ÁFA megelőlegezését az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
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%)

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 01. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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14 337 e Ft
45 661 e Ft

KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA IKTATÓSZÁM: K-2014-KEOP1.1.1/C/13.-0038700/308
Szarvas
Budapest, 2014. december 30.
Kossuth utca 19
5540
TÁRGY: Értesítés támogatásról
EGYÉB IKTATÓSZÁM:
TISZTELT PÁLYÁZÓ!
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének Továbbfejlesztése” című, KEOP-1.1.1/C/132013-0043 jelű, tartaléklistán szereplő pályázatával kapcsolatban örömmel értesítjük arról, hogy
lehetőség nyílt pályázatának támogatására.
Tájékoztatjuk, hogy a KEOP IH vezetője az ön pályázatát a bírálati folyamat eredményeképp korábban
499 130 000 F t ö s s z e g ű t á m o g a t á s r a é r d e m e s n e k í t é l t e a z a l á b b i a k
szerint.
A Támogatási szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig a
következő dokumentumok benyújtása szükséges:
A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy amennyiben a záró elszámolást követő időszakban
is felmerül költség a projektmenedzseri feladatok ellátásával kapcsolatban, ezen felmerülő
költségeket saját forrásból finanszírozza.
A támogatás folyósításának előfeltétele a KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA és a
KEOP IH - Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság közötti támogatási szerződés
megkötése.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges információkról és teendőkről a következő, postai úton
megküldött levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.
A támogatói okirat kiállításának esetleges feltételeiről, a döntés elleni kifogás benyújtásának módjáról és
feltételeiről a következő, postai úton megküldött levelünkben nyújtunk részletes tájékoztatást.
Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a támogatást igénylő/kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet 81. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül,
cégszerű aláírással ellátott, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy pályázati felhívásban foglalt
rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve
pályázati felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban
foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak.
Tájékoztatjuk, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati eügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. A
kifogást az Irányító Hatóság döntése ellen az Irányító Hatósághoz kell benyújtani. A kifogás
benyújtásához lehetőség van az Új Széchenyi Terv honlapján (www.szechenyi2020.hu) szereplő
kifogásminta használatára, valamint a kifogás mellékleteinek elektronikus adathordozón történő
benyújtására.

Köszönjük a pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai
Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat az Új Széchenyi Terv
weboldalán (www.szechenyi2020.hu).
Tisztelettel:
KEOP IH - Környezet és Energia
Operatív Program Irányító Hatóság

MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről a
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540-Szarvas, Kossuth utca 19.
Törzsszám: 583088
Adószám: 15583082-2-04
Képviseli: Brlás János Társulási Tanács elnöke és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban: Pályázó)
másrészről
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Törzsszám: 725558
Adószám: 15725558-2-04
Képviseli: Molnár József polgármester és Kasikné Csík Zsuzsanna jegyző
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Törzsszám: 725525
Adószám: 15725527-2-04
Képviseli: Toldi Balázs polgármester és Dr. Csorba Csaba jegyző
Kardos Község Önkormányzata
5552 Kardos, Gyomai u. 24.
Törzsszám: 347055
Adószám: 15347055-2-04
Képviseli: Brlás János polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Kondoros Város Önkormányzata
5553 Kondoros, Hősök tere 4/5.
Törzsszám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Képviseli: Ribárszki Péter polgármester és Zsindely Ferencné jegyző
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Törzsszám: 725097
Adószám: 15725091-2-04
Képviseli: Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző
(a továbbiakban együtt: Tagönkormányzatok)
Előzmények
1. A Pályázó a KEOP 1.1.1 kódjelű, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” c. pályázat benyújtása céljából 2008. január 24. napján megállapodást
kötött a Tagönkormányzatokkal, amelyhez a Szerződő Felek 2008. november 6.
napján, valamint 2010. február 26. napján kiegészítést fűztek.
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2. Az 1. pontban megjelölt megállapodást a Szerződő Felek a KEOP-1.1.1/C/13-20130043 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges mértékben kívánják
módosítani, azzal, hogy a jelen megállapodással nem ellentétes rendelkezések
változatlanul hatályban maradnak.
3. A Pályázó kijelenti, hogy 2013. január 1. napját követően változatlan tagsággal
határozatlan ideig, de legalább a 2. pontban megjelölt pályázat fenntartási időszak
végéig tovább működik, ily módon biztosítja a pályázatban vállalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését.
A megállapodás tárgya
4. A Szerződő Felek a 2. pontban megjelölt pályázat végrehajtása során a
Tagönkormányzatok számára lehetővé válik a hulladék szelektív összegyűjtése, ennek
elszállítása, továbbá a biohulladék hatékony visszaforgatása, amely elősegíti, hogy a
hulladékgazdálkodásról szóló, hatályos magyar jogszabályokban és EK Irányelvben
foglalt célkitűzések teljesüljenek.
A Társulási Tanács elnöke, mint a társulás nevében eljárásra
jogosult személy jogai és kötelezettségei
5. A Társulási Tanács Elnökét és alelnökét a Társulási Tanács tagjai sorából 2/3-os
többségi szavazással választja meg határozott időre.
6. Az elnök, az alelnök(ök) megbízatása önkormányzati képviselői tisztségük betöltéséig
áll fenn.
7. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében:
a. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét,
b. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének,
éves beszámolójának elkészítéséről,
c. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és
más hatóságok előtt,
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetővé teszi,
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a
Társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról,
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási
Tanács számára előírt,
g. a Támogatási Szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a
Társulás nevében aláírja,
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselőik, a
hatóságok, közreműködő szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban
közreműködő bármely érdekeltet,
i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a
Közbeszerzések Tanácsa felé. Aláírja a KA/KEOP projekt keretében a
közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel kötendő szerződéseket.
j. Az elnök Társulással összefüggő feladatai megvalósításához –a közbeszerzési
szabályok betartása mellett – jogosult szakértők igénybevételére, valamint segítő
szervezet igénybevételére a Társulás költségén. Az elnök tevékenységét segítő
szervezet azonos a Projektirodával.
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k. A Társulás elnöke a tőle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének
megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó
jogszabályok szerint felel.

A Felek jogai és kötelezettségei
8. A Tagönkormányzatok biztosítják a pályázat megvalósításához szükséges önerőt az
alábbi felosztás szerint:
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Szarvas Város Önkormányzata
Összesen:

11,411004 %
31,008873 %
0,605208 %
20,956036 %
36,018878 %
100 %

9. A Pályázó biztosítja a pályázat megvalósításának humán és technikai feltételeit,
teljesíti
a
vonatkozó
monitoring-kötelezettségeket,
tevékenységéről
a
Tagönkormányzatoknak a pályázati szabályzat szerint beszámol.
10. Amennyiben a pályázat végrehajtásával megvalósuló beruházás új vagyonelemeket
keletkeztet, ezek a Pályázó tulajdonába kerülnek, és a pályázat megvalósítását
szolgálják.
11. A Pályázó megszűnése esetén a beruházással kapcsolatban keletkezett vagyon a jelen
megállapodás 8. pontjában meghatározott arányban oszlik meg a Tagönkormányzatok
között. A jelen megállapodásban nem részes Önkormányzatok a beruházással
keletkezett vagyonból sem részesülhetnek.

Egyéb rendelkezések
12. Jelen megállapodás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásában foglaltak kiegészítése, kizárólag a 2. pontban megjelölt pályázat
megvalósítását, fenntartását, és a keletkezett vagyon helyzetének rendezését célozza.
13. Jelen megállapodás bármilyen módosítására kizárólag írásban kerülhet sor.
14. A felek jelen megállapodás végrehajtása, illetőleg a pályázat teljes megvalósítása
során kötelesek együttműködni, egymást a teljesítéssel kapcsolatos minden
körülményről haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért
a mulasztó felelős.
15. A felek a közöttük felemerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni.
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Települési önkormányzat Képviselő- testülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

291/2013 (X.30.)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

Kardos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

133/2013 (X.30.)

Kondoros Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

287/2013 (X.31.)

Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

609/2013 (XI.21.)

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 153/2013. (X.15.) számú
határozatával döntött a jelen megállapodás jóváhagyásáról, melynek 1. számú melléklete
elválaszthatatlan részét képezi.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratuknak mindenben
megfelelőt 8 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá.
Szarvas, 2015. ……………..

......................................................................... .........................................................................
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

......................................................................... .........................................................................
Kondoros Város Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata

......................................................................... .........................................................................
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Szarvas Város Önkormányzata
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1. sz. Melléklet
Üzemeltetési koncepció
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztartásról szóló 1992. évi CXCV. törvényben (Áht.) és a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényben (Ht.) foglaltak alapján az Önkormányzat önkormányzati
feladat-ellátási körébe tartozó feladatként, az ingatlantulajdonosoknál keletkező
települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.
Ennek megfelelően a Társulás 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit céget bíz meg a
közszolgáltatás ellátásával.
A hulladékgazdálkodási rendszer működésének bemutatása
A hulladékgazdálkodási rendszer szereplői:
• Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Önkormányzata
• Közszolgáltató (közös nonprofit Kft.)
• Közszolgáltató alvállalkozói (a jelenlegi közszolgáltatók)
• Vegyes, maradék hulladék ártalmatlanítását biztosító (Kbt. szerinti
kiválasztással) szolgáltató (A Gyomaendrődi lerakó üzemeltetője)
• Hulladékhasznosítók
• Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Igazgatósága, Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, Zöld Hatóság
A szereplők feladata:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás önkormányzatai a Ht. 33. §-ában foglaltak
alapján az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére
hulladékkezelési közszolgáltatást szerveznek. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
útján biztosítja.
A Ht 35. § alapján a jelenleg hatályos, a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletüket az
önkormányzatok felülvizsgálják és szükség esetén módosítják.
A közszolgáltatás ellátására a Társulás megalapítja a Közszolgáltatót. A korábbi
közszolgáltatóval kötött szerződéseiket az önkormányzatok felülvizsgálják. A
közszolgáltató kiválasztása a Kbt. 9. § (1) k) pontja alapján történik.
A Közszolgáltató (társasági formája: Nonprofit Kft)
A hatályos jogszabályok és a közszolgáltatási szerződés előírásai szerint biztosítja a
közszolgáltatás ellátását. A rendelkezésére álló, illetve a projekt keretében átadásra
kerülő eszközökkel ellátja a:
• Vegyes, maradék hulladékok gyűjtését
• Anyagában hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését
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•
•
•
•

Átveszi a biológiailag lebomló zöld (kerti) hulladékokat
A hasznosítható hulladékokat további előkezelésre és hasznosításra átadja a
megfelelő engedéllyel rendelkező hasznosítóknak
A vegyes hulladékot a Társulás által - Kbt. szerint kiválasztott hulladékártalmatlanító létesítménybe szállítja.
Gondoskodik a közszolgáltatáshoz kapcsolódó összes jogszabályi előírásnak
való megfelelésről.

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges engedélyeket –
különös tekintettel a közszolgáltatási engedélyre –, minősítést a jogszabályban
előírt határidőre megszerezni és az egyéb adminisztratív kötelezettségeinek (pl.
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, céltartalék képzés, közszolgáltatói éves
beszámoló stb.) határidőre eleget tenni, illetve a közszolgáltatási díj
megállapításához szükséges adatokat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal részére szolgáltatni. A szelektív gyűjtési tevékenység
eredményeként összegyűjtésre kerülő csomagolóeszköz hulladékok termékdíjas
elszámolása tekintetében az OHÜ-vel való szerződés megkötése.
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója
Dr. Csorba Csaba jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 67.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a
polgármester a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a közös önkormányzati hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának szervezésében a döntések előkészítésében és a végrehajtásában. A d) pontban
foglaltak alapján szintén a jegyző javaslatára figyelemmel előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal
belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, és ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
Az önkormányzati választást követően megtörtént a hivatali struktúra áttekintése, figyelemmel az ÁROP-1.A.5-20132013-0065 pályázat keretében elkészített szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltakra is. Megvizsgáltuk, hogy a
jövőben az önkormányzatok előtt milyen kihívások állnak, ezekhez a feladatokhoz a jelenlegi hivatali struktúra milyen
módon illeszkedik, képes e megfelelni az elvárásoknak, vannak e belső tartalékok, melyek átcsoportosításával
biztosítható a hatékonyabb munkavégzés. A szervezet fejlesztési tanulmányban foglaltak rámutatnak, hogy a
közszolgáltatási feladatok ellátásának színvonala javítható, jelentősebb anyagi erőforrások bevonása nélkül,
megfelelő szervezeti változtatásokkal, illetve feltárták a hiányosságokat.
A Tisztelt Képviselő-testület előtt ismert, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a közvetlen
gazdaságfejlesztésnek lényegesen nagyobb szerepe lesz. Az erősen centralizált döntéshozatali folyamattal
szemben a jövőben a megyei döntéshozók szerepének megnövelésével, jobban garantálható a helyi igények
nagyobb figyelembe vétele. A Széchenyi 2020 az alábbi operatív programokból áll: Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP), Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP), Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), Vidékfejlesztési Program (VP), Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (IKOP), Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP).
Az elkövetkező hetekben a megkötött szerződés alapján megkezdődik az Integrált Településfejlesztési Stratégia
kidolgozása, amely megfelelő keretet teremt fejlesztési elképzeléseink kidolgozására.
Szintén ismeretes a Képviselő-testület előtt, hogy a közfoglalkoztatási programok kidolgozása jelenleg folyamatban
van, és ezek céljául olyan értékteremtő foglalkoztatást szeretnénk meghatározni amely, hozzájárul városunk szebbé
és élhetőbbé tételéhez, valamint lehetőséget teremt a közmunkához szükséges saját erő mérsékléséhez.
Mindezen folyamatokkal párhuzamosan folyik, a szociális segélyezési rendszer reformja melynek keretében
szétválasztásra kerül az állam és az önkormányzat által juttatott ellátások rendszere.
Jelentős változások következtek be az önkormányzati pénzügyi folyamatokban a számviteli, államháztartási törvény,
valamint végrehajtási rendelkezések módosulásai miatt.
Összességében megállapítható, hogy az eltelt időszakban az önkormányzatok életében olyan jelentős változások
következtek be, és olyan kihívások előtt állnak a döntéshozók, hogy a döntések előkészítését és végrehajtását
szolgáló hivatal szervezeti struktúráját szükséges - a már elkészült tanulmány megállapításaira is figyelemmel módosítani.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 3 település ügyeit intézi, így a szervezeti módosításoknál olyan
struktúrát kell kialakítani amely mindegyik önkormányzat érdekeit szolgálja, mindhárom képviselő-testület munkáját
hatékonyabbá teszi, és nem érinti károsan a jól kialakult működési részeket.
Korábban már utaltam arra a tényre, hogy az önkormányzatok szerepe jelentősen változik a települések
fejlesztésében. Jelenleg az Önkormányzat gazdasági programja kidolgozás alatt áll. Rendelkezünk konkrét
fejlesztési elképzelésekkel, pl. öntözés, kerékpárút hálózat fejlesztése, energiakorszerűsítési célkitűzések,
egészségügy működését szolgáló feltételrendszer javítása, útfejlesztés, ivóvíz minőség javítása, turisztikai
fejlesztések, stb. de ezeket a már ismertté váló pályázati kiírások tükrében célszerű felülvizsgálni, új lehetőségeket
felkutatni. Meg kell vizsgálni, hogy ezek az elképzelések hogyan állíthatók a helyi gazdaságfejlesztést szolgáló
intézkedések sorába, azokkal milyen viszonyban vannak. A célkitűzéseket be kell illeszteni az integrált
településfejlesztési stratégiába. A megfogalmazott prioritások ismeretében át kell tekinteni a településrendezési
tervet, és ha szükséges el kell indítani a módosítást.
A jelenlegi szervezeti struktúrában a településüzemeltetési és fejlesztési feladatok a Városüzemeltetési Osztályon
belül integrálódnak, több esetben osztott munkakörökben.
Szükségesnek látom, hogy a jövőben ezek a területek, még ha szoros kapcsolatban is állnak egymással,
elkülönüljenek és megfelelő specializáció alakuljon ki a hivatalon belül. A változás eredményeként, egy önálló
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osztály foglalkozna a településfejlesztési célkitűzéseket érintő döntések előkészítésével, azok megvalósítását
szolgáló pályázatok felkutatásával, előkészítésével, megírásával, nyertességük esetén a megvalósítás
koordinálásával, átadásával, elszámolással és fenntartással kapcsolatos követelmények érvényesítéséről. Az
osztály feladatkörébe tartozna az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos koordináció is,
valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatása. Az osztály vezetését külső szakember bevonásával kívánom
megoldani, aki megfelelő szakmai kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkezik. Összetételét tekintve, az
osztályvezetővel együtt, 6 főből állna, itt kapna helyet a települési főépítész is. A specializáció eredményeként az új
szervezeti egység sokkal hatékonyabban tudná segíteni a községi önkormányzatokat is.
A szervezetfejlesztési tanulmány rámutatott, hogy a települési közszolgáltatások hatékonyabb ellátásának egyik
feltétele, hogy az önkormányzat hatékonyabban éljen a tulajdonost megillető jogokkal a saját gazdasági társaságai
tekintetében, javuljon a koordináció, és eredményesebb legyen a közfoglalkoztatás bevonása a település
üzemeltetési feladatok ellátásába. Első lépésként megtörtént a települési közszolgáltatást irányító szervezeti egység
feladatainak áttekintése. Elhatárolásra kerültek az egyes feladatkörök, és kiépítésre kerültek az ellenőrzési pontok,
új alapokra helyeződtek a kötelezettség vállalási, és ellenjegyzési feladatok. Az elszámolások tekintetében
szorosabb kapcsolat épült ki a pénzügyi osztállyal. Felgyorsításra került az állandó telephely kialakítása, melynek
eredményeként hatékonyabbá tehető a munka szervezése. Ezen intézkedések elősegítik a közfoglalkoztatás
célorientáltabb bevonását a településüzemeltetési feladatokba. Az önkormányzatok által teljesített közszolgáltatások
költséghatékonyabb ellátása mind az önkormányzati gazdasági társaságok, mind a külső szolgáltatók tekintetében
erősebb kontrolt, és ellenőrzést követel meg. A Városüzemeltetési Osztály feladatkörébe tartozna a
településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának szervezése. A teljesség igénye nélkül, útkezelői
feladatok, belvízvédekezés, hulladékgazdálkodás, temető üzemeltetés, közvilágítás, zöldterület
gazdálkodás, közterület felügyelet, mezei őrszolgálat, közterület foglalási engedélyek, közintézmények felújításának
karbantartásának ütemezése összehangolása, gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések
előkészítése, víz szennyvíz, holtág üzemelés koordinálása két bizottság ülésének jegyzőkönyvezése, stb. A
feladatok ellátásáról az osztályvezetővel együtt öt fő gondoskodna, plusz mezőőrök, közterület-felügyelő, továbbá
megbízási jogviszony keretében az energetikus. A közfoglalkoztatást irányító szervezeti egység és a
Városüzemeltetési Osztály egymással mellérendeltségi viszonyban látnák el feladataikat, szoros együttműködés
keretében. A katasztrófavédelmi referensi feladatokat részben a jelenlegi közfoglalkoztatást irányító Varjú Róbert
látja el, részben Enyedi László osztályvezető. A polgármesteri hatáskörbe tartozó védekezési feladatok irányítása a
kialakításra kerülő szervezeti struktúrában könnyebben kezelhetővé válik. A vagyongazdálkodási feladatkörnek
továbbra is jelentős kapcsolata marad a Pénzügyi Osztállyal, az átszervezés eredményeként jobban előtérbe
kerülhetnek a kezeléssel és hasznosítással kapcsolatos elvárások teljesítése.
A jelenlegi átszervezés a Közigazgatási Osztályt nem érinti, itt a feladatok áttekintésére a segélyezési rendszerben
bekövetkezett változásokat követően célszerű visszatérni.
A Pénzügyi Osztályon a szervezeti egység munkáját és feladatait meghatározó jogszabályi környezetben jelentős
változások voltak ez elmúlt két évben. Ezek jelentős többlet feladatot eredményeztek, ezért az elmúlt évben
létszámbővítés történt. Sajnos egészségügyi problémák miatt a létszám bővítés ellenére a ténylegesen dolgozók
száma nem változott. Jelentős túlmunkával sikerült az elvárásokat teljesíteni. A személyi állomány teljessé válásával
a jövőben - előreláthatólag a második negyedévtől – az egyes dolgozók leterheltsége csökkenhet, megszűnhet a
túlmunka, erősödhet a belső kontroll szerepe, biztosítottá válik a szabadságok kiadása.
A szervezeti változás egy fő létszám bővítéssel jár, és belső átalakítással (Városüzemeltetési Osztály helyének
kialakítása). Eredményeként a feladatellátás átláthatóbbá, jobban számon kérhetővé válik, a dolgozók felelőssége
növekszik, ami javíthatja a munka hatékonyságát.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezet átalakítási koncepciója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet fejlesztés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 67. § (1) d)-ban biztosított hatáskörében
eljárva a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának belső szervezeti tagozódását az alábbiak szerint
határozza meg, 2015. március 1-től:
1.) Településfejlesztési Osztály
2.) Városüzemeltetési Osztály
3.) Pénzügyi Osztály
4.) Adó Osztály
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5.) Közigazgatási Osztály
6.) Titkárság
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a szervezeti változás miatt a Képviselő-testület SZMSZ-nek
módosítására vonatkozó rendelet tervezetet, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek
módosítására vonatkozó döntési javaslatot a februári soros testületi ülésre terjessze be.
A szervezeti változás miatt a Képviselő-testület egy osztályvezetői létszám bővítést engedélyez 2015. március 1-től.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2015. január 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaközszolg kft működési támogatása
Dr. Csorba Csaba jegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Dr. Csorba Csaba jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat "2013. évi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatás Biztosítása" pályázati felhívásra benyújtott és
befogadott pályázatát elutasította a kiíró. Az előkészítése során az Önkormányzat és a hulladékgyűjtést - az
érvényes közszolgáltatási szerződés alapján- végző Gyomaközszolg Kft. szerződést kötöttek. A szerződés
értelmében az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a lerakási díjnövekmény megtérítésére. A 2013-as évre
kimutatott díjnövekmény, 4.416.180 Ft+ÁFA megfizetése 2014. február 6-ig megtörtént. Elszámolásra került továbbá
1.367.400 Ft összegben a 2013. évi felügyeleti díj is. A 2014-re esedékes lerakási díjnövekmény megfizetése
negyedéves részletekben történt meg. A ténylegesen megfizetett díj összege 5.698.560 Ft+ÁFA. A 2013-as év
beszállított hulladék mennyisége alapján a becsült lerakási díjnövekmény összege 7.869.180 Ft + ÁFA összegben
került meghatározásra. A szerződésben a felek kijelentették, hogy amennyiben a pályázat nem nyer a befogadott és
kifizetett számlák összegét visszaköveteli az önkormányzat. A ¾ évre megfizetett díj bruttó összege 14.210.120 Ft.
A díj visszakövetelése esetén a társaság veszteségessé válik, amelynek eredménye, hogy az engedélyét
elveszítheti. A veszteség elkerülése céljából szükséges támogatást adni a tulajdonosnak. Az egész évi támogatás
mértéke, amellyel a negatív eredmény elkerülhető 14.811.500 Ft.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a szerződés alapján visszakövetelendő összeg megtérítésére a
közszolgáltatót szólítsa fel, egyidejűleg a szolgáltatás biztosításához a 2014-es évre 14.820.000 Ft összegű
támogatást állapítson meg melynek forrása a 2014. évi költségvetésben az általános tartalékban biztosított.

Döntési javaslat
"Gyomaközszolg kft működési támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrődön 2014. január 13-án a Gyomaközszolg Kft-vel mint a
települési szilárd háztartási hulladék begyűjtésével megbízott közszolgáltatóval megkötött szerződés 6.) pontjában
foglaltakra figyelemmel visszaköveteli a 3.) pont alapján 2014-ben megfizetett lerakási díjnövekményt, melynek
összege 14.213.120 Ft. azaz Tizennégymillió-kettőszáztizenháromezeregyezerszázhúsz Ft-ot.
A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék gyűjtési közszolgáltatás és a társaság működőképességének
biztosítása érdekében a 2014-es évre a Gyomaközszolg Kft részére pénzeszköz átadás formájában a 2014-es
költségvetési rendeletben a működési tartalékok között elkülönített keret terhére 14.820.000 Ft-ot azaz
Tizennégymillió-nyolcszázhúszer Ft összegű támogatás biztosít.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2015. 02. 16.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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