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A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
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ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. §
(2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor:
1. Fő út 85. szám alatti ingatlan bérbeadása

Gyomaendrőd, 2016. január 15.
Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása
Hoffmanné Szabó Gabriella
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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 515/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozatával döntött
arról, hogy a Kállai Ferenc Kulturális Központ (továbbiakban: Kulturális Központ) igazgatói álláshelyének betöltésére
pályázatot ír ki, 2015. december 7. benyújtási határidővel. A benyújtási határidőig 3 pályázat (Benéné Szerető
Hajnalka, Dr. Erdősi László, Kovács Erika Ilona) érkezett.
A pályázati feltételek – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.),
valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendeletben (továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint – a következők:
Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
a fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez
büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A betöltendő munkakör: közművelődési szakember II.
A pályázati feltételeknek két pályázat (Benéné Szerető Hajnalka, Kovács Erika Ilona) felelt meg.
A pályázatok beérkezése után a szakmai bíráló bizottságnak 21 napja volt, hogy véleményt alkosson a beérkezett
pályázatokról.
A pályázókat a Kjt., valamint a Vhr.-ben meghatározottak szerint létrehozott – legalább háromtagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező – bizottságnak kell meghallgatnia. A meghallgatásra és az
írásbeli vélemény kialakítására a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül kerül sor. Ennek megfelelően
2015. december 16. napján a 4 főből álló Szakmai bíráló bizottság ülésén meghallgatta a három pályázót és
megalkotta véleményét, melyet jegyzőkönyv formájában írásban rögzített. A bizottság elnöke: Szente Béla a
Kulturális Központok Országos Szövetsége elnöke (Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója); tagjai: Andó
György a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, Koszecz Sándor a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,
Sport és Turisztikai Központ igazgatója, valamint Ágostonné Farkas Mária az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke voltak.
A benyújtott pályázatokat, a személyes meghallgatás után értékelte a bizottság, és egyhangúlag a következő
véleményt nyújtják a Tisztelt Képviselő-testület felé:
1. A szakmai bíráló bizottság a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására Benéné
Szerető Hajnalkát és Kovács Erika Ilona pályázót egyaránt alkalmasnak találja.
2. A szakmai bíráló bizottság a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói kinevezését egy év időtartamra
javasolja, tekintettel a sokirányú feladat és az új koncepciók kialakulatlansága miatt.
Időközben 2016. január 12-én Dr. Erdősi László a benyújtott pályázatát írásban visszavonta.
A Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény közalkalmazotti közössége mindkét pályázatot
szakmailag megalapozottnak és a beosztás betöltéshez szükséges kritériumoknak megfelelőnek tartotta.
A kinevezési jogkör gyakorlója, a szakmai bíráló bizottság írásba foglalt véleményét, valamint a Közművelődési- és
Közgyűjteményi Szolgáltatási Intézmény közalkalmazotti közösségének véleményét mérlegelve a pályázati határidő
lejártát követő hatvan napon belül, vagy az első ülésén dönt a vezetői megbízásról, valamint a teljes munkaidős,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezésről.
Az előterjesztés mellékletét képezik a vélemények és a pályázatok anyaga.
Kérem a Képviselő-testülettől a bizottsági javaslatok és a véleményezések figyelembevételével az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények

2

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. §
(1) bekezdésére – a Kállai Ferenc Kulturális Központ igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok közül Benéné
Szerető Hajnalka és Kovács Erika Ilona pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Erdősi László pályázatának visszavonását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 515/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozatával, a Kállai Ferenc Kulturális
Központ igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ intézményvezetői pályázatainak elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………………………………………
……………………………………….… ……………………… ……. . szám alatti lakost megbízza a Kállai Ferenc
Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátásával, határozott időre 2016. év ……………… hónap ………. napjától,
……….. év …………… hónap …….. napjáig.
Az intézményvezető bérét, mint magasabb vezető az 1992. évi XXXIII. tv. 23., 61-77 §-ai, valamint a 150/1992. (XI.
3

20.) Korm. rendelet 19-20. §-ai alapján a következőként állapítja meg:

Garantált illetmény:
(…. fizetési osztály …... fizetési
fokozat)
Szakképzési illetménynövekedés:
Nyelvpótlék:
Magasabb vezetői pótlék:
Összesen (kerekítve):

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

4

………….. Ft
…..……… Ft
……….…. Ft
………….. Ft
………… Ft

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szent Antal Népház intézményvezetői pályázatának elbírálása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 517/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozatával döntött
arról, hogy a Szent Antal Népház (továbbiakban: Népház) igazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki, 2015.
december 7. benyújtási határidővel. A benyújtási határidőig 1 pályázat (Dr. Szonda István) érkezett.
A pályázati feltételek – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.),
valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendeletben (továbbiakban: Vhr.) meghatározottak szerint – a következők:
Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség
és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
a fenti pontban megjelölt végzettségének megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez,
A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő
munkakör: muzeológus, muzeális közművelődési szakember.
büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
A pályázati feltételeknek Dr. Szonda István pályázata megfelelt.
A pályázat beérkezése után a szakmai bíráló bizottságnak 21 napja volt, hogy véleményt alkosson a beérkezett
pályázatról.
A pályázót a Kjt., valamint a Vhr.-ben meghatározottak szerint létrehozott – legalább háromtagú, a betöltendő
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező – bizottságnak kell meghallgatnia. A meghallgatásra és az
írásbeli vélemény kialakítására a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül kerül sor. Ennek megfelelően
2015. december 16. napján a 4 főből álló Szakmai bíráló bizottság ülésén meghallgatta a pályázót és megalkotta
véleményét, melyet jegyzőkönyv formájában írásban rögzített. A bizottság elnöke: Szente Béla a Kulturális
Központok Országos Szövetsége elnöke (Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója); tagjai: Andó György a
Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója, Koszecz Sándor a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és
Turisztikai Központ igazgatója, valamint Ágostonné Farkas Mária az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke voltak.
A benyújtott pályázatot, a személyes meghallgatás után értékelte a bizottság, és egyhangúlag Dr. Szonda Istvánt
alkalmasnak tartja, és egyben javasolja a Tisztelt Képviselő-testület felé a Szent Antal Népház vezetésével
megbízni.
Az Közművelődési- és Közgyűjteményi Szolgáltatási Intézmény közalkalmazotti közössége Dr. Szonda István
pályázatát szakmailag megalapozottnak, a kinevezéshez szükséges kritériumoknak megfelelőnek tartja.
A kinevezési jogkör gyakorlója, a szakmai bíráló bizottság írásba foglalt véleményét, valamint a Közművelődési- és
Közgyűjteményi Szolgáltatási Intézmény közalkalmazotti közösségének véleményét mérlegelve a pályázati határidő
lejártát követő hatvan napon belül, vagy az első ülésén dönt a vezetői megbízásról. Mivel az intézménynél teljes
munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban van jelenleg is Dr. Szonda István, így ezen jogviszonya
folytatólagosan megmarad, külön intézkedést nem kíván.
Az előterjesztés mellékletét képezik a vélemények és a pályázat anyaga.
Kérem a Képviselő-testülettől a bizottsági javaslat és a véleményezések figyelembevételével az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Szent Antal Népház intézményvezetői pályázatának elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 517/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata alapján kiírt pályázatra –
figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésére – a Szent Antal Népház igazgatói
álláshelyére Dr. Szonda István benyújtott pályázatát érvényesnek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Szent Antal Népház intézményvezetői pályázatának elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 517/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozatával, a Szent Antal Népház
igazgatói álláshelyének betöltésére kiírt pályázati eljárást eredményesnek/eredménytelennek nyilvánítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Szent Antal Népház intézményvezetői pályázatának elbírálása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
………………………………………………
……………………………………….… ……………………… ……. . szám alatti lakost megbízza a Szent Antal Népház
igazgatói feladatainak ellátásával, határozott időre, 2016. év ……………… hónap ………. napjától, ……….. év
…………… hónap …….. napjáig.

Az intézményvezető bérét, mint megbízott magasabb vezető az 1992. évi XXXIII. tv. 23., 61-77 §-ai, valamint a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 19-20. §-ai alapján a következőként állapítja meg:
Garantált illetmény:
(…. fizetési osztály …... fizetési fokozat)
Szakképzési illetménynövekedés:
Nyelvpótlék:
Magasabb vezetői pótlék:
Összesen (kerekítve):
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6

………….. Ft
…..……… Ft
……….…. Ft
………….. Ft
………… Ft

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Pedagógiai Szakszolgálat kérelme
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A pedagógiai szakszolgálat munkatársainak létszáma 2016. január 1-től 1 fővel bővült, mely következtében a Fő út 2
szám alatti épület adottságai már nem megfelelőek a hatékony munkavégzésre.
Hunya Krisztina a szakszolgálat vezetője a megfelelő feltételek biztosítása érdekében kérte az Önkormányzat
segítségét.
Az üggyel kapcsolatban 2015. december hónapban egy személyes egyeztetésre került sor, melyen felmerült a
Gyomaendrőd, Mirhóháti út 11. szám alatti volt munkaügyi központ épületének alsó szintjének átalakítása.
A helyszíni egyeztetés során az alábbi helyiségek kialakítására tettünk javaslatot:
1 db foglalkoztató torna szoba
1 db pszichológiai szoba
2 db váró helyiség
1 db iroda helyiség
1 db tanári szoba
1 db vezetői iroda
Kiegészítő munkálatok: vizesblokk felújítás (pelenkázó kialakítása, dolgozói, látogatói és gyermek WC kialakítása),
villanyszerelési munkálatok, fűtésszerelési munkálatok, festés, parketta felújítás.
A belső átalakítási munkálatok során gipszkarton válaszfalak kerülnének kialakításra.
Az átalakítási munkálatok elvégzésére készült költségbecslés alapján a kivitelezési díj bruttó 3,4 millió forint.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a pedagógiai szakszolgálat kérését, és a Mirhoháti utca 11. szám alatti
épület földszintjét ingyenesen a rendelkezésükre bocsátja és vállalja az átalakítási költségeket, úgy a kivitelezési díj
beépítésre kerül a 2016. évi költségvetés tervezetébe és annak elfogadása után megkezdődhet az átalakítás.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Épület átalakítás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézmény helyiségigényére vonatkozó kérelmét. A Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 11. szám alatti
épület földszintjét határozatlan időre ingyenes adja használatba és 3,4 millió forintot különítsen el a 2016. évi
költségvetésben az épület földszinti részének átalakítási munkáira.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 03. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a laboratóriumi ellátással kapcsolatban felmerült feladatokról
Kocsisné Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az előző évben a Képviselő-testület több alkalommal foglalkozott a Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi
feladataival kapcsolatban, ezért ismeretes a tisztelt Képviselő-testület előtt a felmerült probléma ( létszámkorlát
bevezetése, lakossági panaszok, várólista növekedése ).
A laboratóriumi feladatok ellátása vagy a jelenlegi szolgáltatóval, vagy egy újabb szolgáltató bevonásával valósítható
meg. Az előző testületi üléseken felvetett elképzelésre – miszerint a városban új, J1-es laboratóriumot lehetne
létrehozni – sem a pénzügyi forrás, sem pedig a szakmai minimumfeltétel nem adott.
A Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi rendelésével kapcsolatban a decemberi testületi ülésen döntés
született, amelyben felkérték Dr. Torma Éva igazgató főorvost, hogy a januári ülésre terjesszen be megoldási
javaslatokat a labor működtetésére, a jelenlegi és más szolgáltatók ajánlatainak összehasonlításával. Az
intézményvezető levelét a mellékletben olvashatják.
A laboratóriumi ellátással kapcsolatban több szakmai megbeszélés, egyeztetés történt a decemberi testületi ülés
óta.
2015. december 8-án tárgyalásra került sor Békéscsabán a Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet főigazgatójával Dr.
Becsei Lászlóval. A megbeszélésen részt vett még Dr. Torma Éva intézetvezető és Megyeri Zoltánné laboratóriumi
szakasszisztens is. Önkormányzatunk ajánlatot kért a gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény J0 besorolású
laboratóriumában levett vér- és vizeletminták szállításával és feldolgozásával kapcsolatban. A kórház részajánlata
december 23-án megérkezett önkormányzatunkhoz. A végleges ajánlatra 2016. január végén számíthatunk.
2015. december 22. napjára megbeszélést kezdeményeztünk a jelenlegi laboratóriumi szolgáltatást végző Attentus
Kft. képviselőjével Dr. Hajzer Ildikó laborvezetővel, Megyeri Zoltánné laboratóriumi szakasszisztenssel és Kocsisné
Takács Gabriella pénzügyi ügyintézővel. Az elhangzottak és a december 3. napján megtartott Képviselő-testületi
ülésen beterjesztett anyag alapján január hónapra (2015.01.01-01.31.) megállapodás született az önkormányzat, a
Városi Egészségügyi Intézmény és a szarvasi Attentus Kft. között, miszerint az önkormányzat 605.000 pont értékű
kiegészítő laboratóriumi szolgáltatást vásárol 450.000 Ft. értékben. Így az OEP által finanszírozott- és az
önkormányzat által vásárolt pontérték összmennyiségéig kérhetnek a házi-, gyermek-, és szakorvosok térítésmentes
vizsgálatot a betegeknek.
A két szolgáltató ajánlatát figyelembe véve megállapítható, hogy mindkét esetben a feladat ellátása – megközelítve
azonos összegű – plusz önkormányzati finanszírozást igényel. A kérdés az, hogy a jelenlegi szolgáltatóval kívánjuk
fenntartani a szolgáltatási szerződést, vagy az – állami szektorhoz tartozó – békéscsabai kórházzal kötünk
szerződést.
A két laboratóriumi szolgáltató ajánlatát nem csak pénzügyileg kell megvizsgálni. Az alábbi kérdéseket kell tisztázni:
Az első és legfontosabb feladat, hogy a tisztelt Képviselő-testület döntsön arról, hogy a régi-, vagy egy új
szolgáltatóval kívánja megoldani a laboratóriumi feladatellátást.
Ha a Képviselő-testület határozatot hoz arról, hogy felmerült az igény egy esetleges szolgáltató váltásra,
akkor a Városi Egészségügyi Intézmény fenntartója, vagyis az önkormányzat a 2006.évi CXXXII. törvény
5/B§ a.) pontja alapján benyújtja a kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása iránt
kérelmet. ( Gyomaendrőd település progresszivitás szint szerint jelenleg a Szarvasi Szakorvosi Kft-hez
tartozik. ) Az említett törvényi hivatkozás a mellékletben megtalálható. Az ellátási terület módosítására
beadott igény elbírálása az Országos Tisztiorvosi Hivatal ( OTH. ) hatásköre. Előre láthatóan több hónapos
eljárásra számíthatunk. Az ellátási terület módosításának pozitív elbírálása esetén több feladat merül fel még
a szolgáltató váltás előtt.
Foglalkozni kell a Városi EgészségügyiIntézmény laborral kapcsolatos Teljesítmény Volumen Korlátjával (
amely 85 %-át 2007. évben átadta a Szarvasi Szakorvosi Kft-n keresztül az Attentus Kft-nek ).
Szolgáltató váltás esetén fel kell mondani az Attentus Kft-vel fennálló eredeti szerződést, melynek felmondási
ideje mindkét fél részéről 60 nap.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
9

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Tájékoztatás a laboratóriumi ellátásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a laboratóriumi ellátással kapcsolatos
tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Szándék kinyilvánítás a laboratóriumi ellátás szolgáltató váltásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja igényét arra vonatkozóan, hogy a Városi
Egészségügyi Intézmény egy új szolgáltatóval lássa el a J0 besorolású laboratóriumában levett vér- és
vizeletminták szállítását és feldolgozását.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hatósági eljárást kezdeményez a 2006.évi CXXXII. törvény 5/B§ a.) pontja
alapján és benyújtja a kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása iránt kérelmet. Felhatalmazza
Toldi Balázs polgármestert az ehhez szükséges kérelmek és nyilatkozatok megtételére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy az
átmeneti időszakra kössön megállapodást a zökkenőmentes betegellátás érdekében, az Attentus Kft-vel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Laboratóriumi ellátás átszervezéséhez forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében tartalékkeretet a
feladatellátás kiegészítésének finanszírozására 5.400.000 Ft. ( 450.000 Ft*12 hónap ) keretösszeget irányoz elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2006. évi CXXXII. törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről1

„5/B. §121 (1)122 A kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási területet az egészségügyi
államigazgatási szerv
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetekben kérelemre,
b) a (4) bekezdésben meghatározott esetben hivatalból
módosítja.
(2)123 A kapacitás-nyilvántartásban szereplő ellátási terület módosítása iránt kérelmet
nyújthatnak be az ellátási terület módosításával érintett
a) egészségügyi szolgáltatók fenntartói közösen,
b) egészségügyi szolgáltatók közös fenntartója, ha több érintett szolgáltatónak ugyanaz a
fenntartója,
c) települési önkormányzatok.
(3) Abban az esetben, ha az érintett egészségügyi szolgáltatók fenntartói - megállapodás
hiányában - nem tudtak a (2) bekezdés a) pontja alapján közösen kérelmet benyújtani, a
kérelmet az érintett fenntartók bármelyike külön is benyújthatja azzal, hogy az eljárás során
az egyezség érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 64. és 75. §-át alkalmazni kell.
(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból állapítja meg, illetve módosítja az
ellátási területet, ha az jogszabályváltozás, vagy a kapacitást érintő e törvény szerinti
módosulás miatt, illetve ellátási érdekből szükséges.
(5)124 Az egészségügyi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján indult eljárásban
egészségbiztosító véleményének és a (6) bekezdésben foglaltak, továbbá
a) a járóbeteg-szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek esetében az 5/A. §
(2)-(6), (9) és (10) bekezdésében,
b) a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokhoz kapcsolódó ellátási területek esetében az 5/A. §
(11) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével dönt.
(6) Az ellátási terület módosítása - az 5/A. § (3) bekezdésében és (11) bekezdésének e)
pontjában foglaltakon túl - akkor eredményezheti az egészségügyi szolgáltatók ellátási
területének a térséghatáron történő túlterjeszkedését, ha azt ellátási érdek indokolja.

(7) Az 5/A. § szerinti és az (1)-(6) bekezdés szerinti eljárásban ügyfél az egészségügyi
szolgáltató, annak fenntartója, az egészségbiztosító, valamint annak a településnek az
önkormányzata, amelyikre az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettsége kiterjed.
6. §125 (1)126 A kapacitásokat és az ellátási területet érintő e törvény szerinti eljárásokban
hozott döntések ellen fellebbezésnek nincs helye. A kapacitásokat és az ellátási területeket
megállapító határozatok jogerőre emelkedésével, illetve ha ettől eltérő teljesítési határidő
kerül megállapításra, a teljesítési határidővel egyidejűleg az adott szolgáltatók kapacitásai és
ellátási területei tárgyában korábban hozott határozatok hatályukat vesztik.
(2) A szakellátási kapacitást, illetve ellátási területet megállapító, illetve módosító
határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati eljárásban nincs helye a határozat végrehajtása
felfüggesztésének.
(3) A szakellátási kapacitások, illetve az ellátási területek megállapítására, illetve
módosítására irányuló eljárásokban a Kormány által kijelölt szakértő szervet díjazás és
költségtérítés nem illeti meg.”

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gazdasági társaságok átszervezése
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A település életében a legsokrétűbb közszolgáltatást a Zöldpark Nonprofit Kft, és a GYOMASZOLG Ipari Park Kft
látja el. A képviselő-testület az elmúlt évben többször tárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági
társaságok átalakításának kérdését. A testület 2015. március 26-i ülésén elfogadta a gazdasági társaságok
átalakításának koncepcióját, melyben deklarálta, hogy az Önkormányzat a településüzemeltetési feladatok
ellátásáról továbbra is gazdasági társaságai (GYOMASZOLG Ipari Park Kft., Zöldpark Nonprofit Kft.) útján kíván
gondoskodni.
A koncepcióban meghatározásra került, hogy a GYOMASZOLG Ipari Park Kft. lássa el az alábbi feladatokat,
szolgáltatásokat:
Holtágak kezelése
Ipari park üzemeltetése
Inkubátorház üzemeltetése
Kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátása
Pályázatírás és menedzselési feladatok ellátása
A társaság főbb tevékenységei körében továbbra is megmaradnának az alábbi feladatok:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Magasépítési munkák teljes körű kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
Mélyépítési munkák teljes körű kivitelezése, rekonstrukciója, felújítása
Betonkeverés kiszállítással, bedolgozással
Építőipari gépek, segédszerkezetek, állványok és szállítójárművek bérbe adása
Anyageladás kiszállítással
Ipari terület bérbeadása, őrzése, karbantartása
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
Városi utak fenntartása, kezelése
Belvíz és csapadékvíz elvezetése

A Zöldpark Nonprofit Kft. látja el, látná el az alábbi feladatokat:
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület kezeléssel kapcsolatos (közhasznú és
vállalkozási tevékenységhez fűződő) feladatok,
a közmunkaprogramban résztvevők munkavégzésének szakszerű szervezési- irányítási feladatainak ellátása
napi szinten,
intézmények takarítása,
intézményüzemeltetési feladatok ellátása,
Városi Sportcsarnok üzemeltetése,
temető üzemeltetési feladatok ellátása,
oktatási vagyon működtetése
A Képviselő-testület 145/2015. (III. 26.) Gye. Kt. határozatával döntött arról, hogy felül kell vizsgálni a kizárólagos
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok alapító okiratát, ellátott feladatait. A gazdasági társaságoknak,
legkésőbb 2016. március 16. napjától, a 2013. évi V. törvénnyel elfogadott Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek
megfelelően kell működniük, így ez időpontig a testületnek módosítania kell gazdasági társaságainak
alapdokumentumait. Az alapító okirat módosítása során a Zöldpark Nonprofit Kft. törzstőkéjét a jelenlegi 500.000 Ftról ki kell egészíteni 3 millió Ft-ra, melynek forrását javasoljuk az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében
biztosítani. A Képviselő-testület, mint a Kft. alapítója jogosult személyi kérdésekről dönteni, így jogosult az
ügyvezető, felügyelő bizottság tagjainak megválasztására, jogviszonyuk módosítására, megszüntetésére. A
GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának tagja volt néhai Fülöp István
képviselő úr. Javasoljuk a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a
GYOMAKÖZSZOLG Kft felügyelő bizottságának tagjává néhai Fülöp István felügyelő bizottsági tag helyére 2019.
november 30. napjáig új felügyelő bizottsági tagot válasszon.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. feladatainak bővítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100% önkormányzati tulajdonú GYOMASZOLG
IPARI PARK Építő és Szolgáltató Kft. alapítójaként a társaság tevékenységi köreit - 2016. március 1-jei hatállyal - a
meglévő tevékenységi körök változatlan formában tartása mellett, az alábbi feladatokkal bővíti:
Holtágak kezelése
Ipari park üzemeltetése
Inkubátorház üzemeltetése
Pályázatírás és menedzselési feladatok ellátása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok
megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az ügyvezetőt, hogy a feladatkör változásból eredő
munkáltatói intézkedéseket tegye meg és az ahhoz szükséges intézkedési tervet terjessze a képviselő-testület
februári ülése elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Zöldpark Kft feladatainak módosítása, törzstőke emelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítója
arról dönt, hogy a Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100% önkormányzati tulajdonú Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. alapítójaként a társaság tevékenységi köreit - 2016. március 1-jei hatállyal - a meglévő
tevékenységi körök változatlan formában tartása mellett, az alábbi feladatokkal bővíti:
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás (temető üzemeltetés) ellátása
Városi Sportcsarnok üzemeltetése,
temető üzemeltetési feladatok ellátása,
oktatási vagyon működtetése,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjét
2.500.000,- Ft-tal megemeli. A rendelkezésre bocsátás módja: pénzbeli befizetés az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének terhére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok
megtételére, az alapító okirat aláírására, valamint utasítja az ügyvezetőt, hogy a feladatkör változásból eredő
munkáltatói intézkedéseket tegye meg és az ahhoz szükséges intézkedési tervet terjessze a képviselő-testület
februári ülése elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
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"Gyomaközszolg Kft. Felügyelő Bizottságába tag választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a GYOMAKÖZSZOLG Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésének, hogy a GYOMAKÖZSZOLG Kft felügyelő bizottságának tagjává néhai
Fülöp István felügyelő bizottsági tag helyére …………………………. Gyomaendrőd ………... sz. alatti lakost 2016.
……… napjától 2019. november 30. napjáig válassza meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2016. évi rendezvénynaptár
Petényi Roland
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az 598/2015.(XII.3.) GYe. Kt. határozatában Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felkérte az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökét hogy folytasson egyeztetéseket a 2016. évi
városi nagyrendezvények időpontjáról, tervezett költségvetéséről, és a rendezvényektől elvárt eredményekről. Az
egyeztetés 2015. december 10-én megtörtént, melynek eredményeként az alábbi táblázat és az abban foglaltak
szerint kerülnének megvalósításra 2016. évben a gyomaendrődi nagyrendezvények.
Korábbi hagyományok szerinti
Rendezvény neve
Egyeztetés alapján javasolt időpont
időpontok
Kulturális, közösségi vagy turisztikai
szempontból kiemelt önkormányzati
rendezvények
a XVIII. Nemzetközi Sajt- és
Május 1.
Április 30-Május 1.
Túrófesztivál
a XVIII. Gyomaendrődi Halfőző
Augusztus 20-ai hétvége
Augusztus 13.
verseny
Nemzeti ünnepek városi
megemlékező rendezvények
Önkormányzat által támogatott
rendezvények
a XIV. Bogrács napja
Június 4.
Június 4.
a Besenyszegi Gyereknap
Július utolsó szombatja
Július 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2016-ra vonatkozó költségvetési koncepciójában ezekre a rendezvényekre
6.200.000 Ft-ot irányzott elő, az egyeztetésen a költségek 650-700 ezer forintos emelését javasolták a résztvevők,
hogy a rendezvények színvonala emelkedhessen.
Az egyeztetésen felmerült az is, hogy a Nemzetközi Volkswagen Bogár Találkozó, valamint a Gyomaendrődi
Disznótoros és Böllérpálinka verseny kerüljön be az önkormányzat által támogatott rendezvénynek közé a 2017.
évtől kezdődően, a 2016-os évben a forrásra még az idegenforgalmi alapból kaphasson támogatást.
A Rendezvénynaptár is egyeztetésre és összeállításra került, mely jelen előterjesztés informális melléklete.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2016. évi rendezvénynaptár"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy 2016. évtől kezdődően az alábbi
rendezvények lesznek a kulturális, közösségi vagy turisztikai szempontból kiemelt önkormányzati rendezvények
Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
Gyomaendrődi Halfőző verseny
Nemzeti ünnepek
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elfogadja, hogy a 2016. évtől kezdődően az alábbi rendezvények lesznek az Önkormányzat által támogatott kiemelt
rendezvények
Besenyszegi Gyereknap
Bogrács napja
a 2017. évtől kezdődően kiegészíti az önkormányzat által támogatott kiemelt rendezvényeket az alábbiakkal:
Nemzetközi Volkswagen Bogár Találkozó
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál, a Besenyszegi Gyereknap, a XVIII. Gyomaendrődi Halfőző verseny, a XIV. Bogrács napja, valamint a
nemzeti ünnepeken megvalósítandó rendezvények megvalósításához a 2016. évi költségvetési koncepcióban
elfogadott 6,2 millió forint összeget 700.000 Ft-tal megemeli.
Az idegenforgalmi alap 2016. évi költségvetési keretösszegére 2,5 millió forintot irányoz elő.
3.
felkéri a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény igazgatóját és a 2016. február 1-jével
kinevezésre kerülő Kállai Ferenc Kulturális Központ vezetőjét, hogy a XVIII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
programját terjessze a Képviselő-testület márciusi soros ülésén a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 04. 20.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Gyomaendrőd rendezvényei (tervezet a jelenlegi ismereteink szerint)

1. számú melléklet

Programterv 2016. évre
időpont
január 8.
január 08.
január 10.
január 22.
január 22.?

január 30.
vagy február
6.
február 6.

rendezvény
Nagy Zopán
kötetbemutatója
Betlehemezés Háromkirályjárás
Megemlékezés a málenkij
robotra elhurcoltakra
Szalagavató
„Templomok lázadása „
Dinnyés József
összeállítása a magyar
kultúra napja alkalmából
Farsang kupa női
felkészülési kézilabdatorna
Alapítványi vacsora

helyszín
Gyomaendrőd, Fő út
216.
Szent Antal Népház

szervező
OMart Kulturális Műhely

Evangélikus
templom
Varga Lajos
Sportcsarnok
Gyomaendrőd, Fő út
216.

Evangélikus egyház

Varga Lajos
sportcsarnok

Lakatos Tibor

Körös étterem

Szent Gellért Katolikus

Endrődi Tájház

Szabadka
Marianna (Szent Gellért)
OMart Kulturális Műhely

Általános Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
február 12.
február 13

Bálint-Valentin napi
kavalkád
Sváb batyus bál

február

Kincseink 2016/1

február 20.

Ovi vacsora

Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Szent Antal Szent
Antal Népház
Hídfő étterem

Kis-Bálint Iskola
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Kállai Népfőiskola
Gyomaendrőd –
Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

február 25.
február 2226
március 5.
március 3.
vagy 10.
március 12.
március 15.

A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja
„aranyfonál”
Népmesemondó verseny
II. Gyomaendrődi Sportbál
Író - olvasótalálkozó Nyáry
Krisztiánnal
Rózsahegyi Iskola
vacsorája
1848-49-es szabadságharc
és forradalom

Határ Győző Városi
Könyvtár
Varga Lajos
Sportcsarnok
Határ Győző Városi
Könyvtár
Hídfő étterem
Hősök tere

Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Határ Győző Városi
Könyvtár
Központi Sport és
Ifjúsági Sportegyesület
Határ Győző Városi
Könyvtár
Rózsahegyi Iskola
Kállai Ferenc Kulturális
Központ+

március

március 18.

március19.

március 19.

Internet Fiesta

A hulladék érték Szelektáld! - Hasznosítsd!"
Szemléletformáló
rendezvénysorozat a
szelektív hulladékgyűjtés
jegyében
A hulladék érték Szelektáld! - Hasznosítsd!"
Szemléletformáló
rendezvénysorozat a
szelektív hulladékgyűjtés
jegyében (elbírálás alatt)
Tavaszi zsongás

Határ Győző Városi

Iskola
Határ Győző Városi

Könyvtár

Könyvtár

Körös

Gyomaendrőd –
Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

Látogatóközpont
Varga Lajos
Sportcsarnok
Körös
Látogatóközpont

Gyomaendrőd –
Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

Varga Lajos
Sportcsarnok

(Szabadság tér)

Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola

Csendőrsortűz áldozatairól
megemlékezés
Gyomaendrőd ízei/1
Húsvét a Körösmenti
Táncegyüttessel

Szent Imre templom,
Hősök tere
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc
Kulturális Központ

Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Kállai Népfőiskola
Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány

április 9.

Magyar Költészet Napja

OMart Kulturális Műhely

április

Ifjúsági és serdülő női
kézilabda kupa
Költészet Napi
Szavalóverseny
XIII. Gyomaendrődi
Tudományos Néprajzi
Konferencia
Körösmenti Vigadalom

Gyomaendrőd, Fő út
216.
Varga Lajos
Sportcsarnok
Határ Győző Városi
Könyvtár
Szent Antal Népház

Vízi színpad

Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány
Szent Antal Népház
Kállai Népfőiskola
Bethlen
Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
dr. Szonda István

március 20.
március 26.
március 27.

április 11-12
április 16.

Április 22.23.
április 23.
április
április 28.
április 29.

április 29május 1.
május 1.

május 1.

Tájházak Napja
Kincseink 2016/2
Ballagás
Ballagás

Szent László zarándoklat
Gyomaendrőd-Nagyvárad
Regionális ( megyei )
Diákolimpia kajak-kenu
verseny
XVIII. Nemzetközi Sajt- és

Régi Filmszínház

Lakatos Tibor
Határ Győző Városi
Könyvtár
Szent Antal Népház

Endrődi Tájház
Szent Antal Népház
Bethlen
Szent Gellért
Katolikus Általános
Iskola, Gimnázium
és Kollégium
Szent Antal
zarándokháztól indul
Központi Sport és
Gyomaendrőd,
Ifjúsági
Hantoskerti holtág
Sportegyesület
Programiroda

május 13.

Túrófesztivál
Író-olvasó találkozó Lackfi
Jánossal

május 1314-15.

Rózsahegyi Napok

május 29.

Gyermeknap a Liget
Fürdőben
Rákász Gergely
orgonaművész
látványkoncertje
Kihívás napja

május 22.

május
május
május 2728.

Május 28.

Ovi olimpia
Évzáró és ballagási
ünnepség Margaréta Óvoda
Százszorzép Óvoda
A Körösmenti
Táncegyüttes Évzáró
bemutatója
Color Shop Gyereknap

május 29.

Hősök napja

június 4.

XIV. Bogrács napja

június 5.

Nemzeti Összetartozás
napja
TEMPLÁRIUS KUPA

Május 25
Május 28.

június 10.
péntek
június 13.

Szent Antal-napi ünnepség

június 1314.

Kis Bálint napok

június 18.

június 18.

Suttyomba Népzenei
Fesztivál
Szent Iváni tűzugrás
Ballagás

június 18.

Ballagás

június 18.

Ballagás

Határ Győző Városi
Könyvtár

Határ Győző Városi
Könyvtár

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium
Liget Fürdő

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium
Liget fürdő

Evangélikus
templom

Fülöp Mónika lelkész

Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Color Shop bolt
Petőfi u. 4.
Szent Imre templom,
Hősök tere
Öregszőlő
Református
templom
Bethlen Gábor
Szakképző Iskola,
TORNATEREM
Szent Antal
kenyérsütő ház
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános
Iskola
Kállai Ferenc
Kulturális Központ
Szent Gellért
Katolikus Általános
Iskola, Gimnázium
és Kollégium
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános
Iskola
Rózsahegyi Kálmán

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Selyem úti óvoda
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány
Ugor Emese
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítvány
IKSZT
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Templárius Alapítvány

Szent Antal Népház
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola
Suttyomba Alapítvány

Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola
Rózsahegyi Kálmán

június 25
június 25.
június 24

Június. 21.

Gyomaendrőd ízei/2
Szezonnyitó családi nap és
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
IX. Gyomaendrődi Holló
László Művésztelep
kiállítása
Évzáró Művészeti
Gálaműsor

július 8.

Szomszédolás-Mezőtúr

július

II. Hagyományőrző
Tűzfesztivál
Gyomaendrődön
Dél-alföldi Strandröplabda
Bajnokság
Éjszakai fürdőzés
Cibere Gyereknap
XX. Nemzetközi
Volkswagen Bogár
Találkozó
XII. Bográcsos Babételek
Főző versenye

július
július 22.
július 30.
augusztus

augusztus
06.

augusztus
06.

Művészeti Tábor

augusztus 9.

Kulturális Seregszemle

Kistérségi Általános
Iskola
Szent Antal Népház
Liget fürdő

Kistérségi Általános
Iskola
Kállai Népfőiskola
Liget fürdő

Szent Antal Népház

Szent Antal Népház

Kállai Ferenc

Kállai Ferenc Alapfokú

Kulturális Központ

Művészeti Iskola

Gyomaendrőd, Fő út
216.
Gyomai Tájház

OMart Kulturális Műhely

Liget Fürdő

Liget Fürdő

Liget Fürdő
Besenyszeg
Liget Fürdő

Liget Fürdő
Varga Mihály
Kardos Ferenc

Hősök útja 56.

Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak
Gyomaendrődi
Egyesülete
Kállai Ferenc Alapfokú

Harang Söröző

Művészeti Iskola
Kállai Ferenc
Kulturális Központ

augusztus
12.
augusztus
13.
augusztus
20.

augusztus
20.
augusztus
27-28?
augusztus
27-28
augusztus

Dobkör

Bíró-Balog Tamás
kötetbemutató
XVIII. Gyomaendrődi
Halfőző verseny
állami ünnep (díszpolgári
cím és Gyomaendrődért
Emlékplakett kitüntetések
átadása)
Főtéri Sokadalom

Gyomaendrőd, Fő út
216.
Népliget

Viharsarok kupa
Liget Fürdő kupa kézilabda

Gyomai szabad
strand
Városi Sportcsarnok

Hajómodell verseny

Bónom-zug

Szabadság tér

Gyomaendrődi Idősekért
Alapítvány, Térségi
Szociális Gondozási
Központ
OMart Kulturális
Műhely
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
Központ

Rideg Zoltán e.v.?
pályázati forrás?
Körös Kajak SE
GYNKSE, Liget fürdő
Székely Mihály

27.
augusztus
31.
szeptember
10.
szeptember
12.
szeptember
23.
Szeptember
23.

szeptember
szeptember
30.
szeptember
30.
október 7.
október 8.

október 13.

október 22.

modellező egyesület
Iskolák

Évnyitók
V. Főzzünk együtt,
fürödjünk együtt
Mobilitás nap

Liget Fürdő

Liget fürdő

Varga Lajos
sportcsarnok előtt
Szent Antal Népház

Önkormányzat

Szent Gellért nap

Szent Gellért
Katolikus Iskola

Szent Mihály-napi
tűzgyújtás
XVIII. Gyomaendrődi Őszi
Tárlat
A Népmese Napja

Körös Látogató
Központ
Szent Antal Népház

Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola,
Gimnázium és
Kollégium
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Szent Antal Népház

Kincseink 2016/3

Fenákel Judit
Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola SZMK
vacsora
Zenei Világnapi
Hangverseny
Selyem úti Óvoda
vacsorája
Író-olvasótalálkozó Ugron
Zsolnával

október
(szervezés
alatt
október
Őszi Könyvtári Napok
(nem ismert)
október 23.
Állami ünnep
október 31.

Reformáció napja

november 4.
november 5.

11 éves a Tűzmenedék
ünnepi koncert
Szent Imre templombúcsú

november 5.

Körös Kajak SE vacsorája

november
11.

Márton nap

november

Ugra-bugra sportnap

Határ Győző Városi
Könyvtár
Gyomaendrőd, Fő út
216.
Körös étterem

Járási Hivatal
Díszterme

Kállai Népfőiskola

Határ Győző Városi
Könyvtár
OMart Kulturális
Műhely
Gyomaendrődi Kis
Bálint Általános Iskola
SZMK
Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola

Bowling Treff
söröző és étterem
Határ Győző Városi
Könyvtár

Selyem úti ovi SZMK

Határ Győző Városi
Könyvtár
Hősök tere

Határ Győző Városi
Könyvtár
Kállai Ferenc Kulturális
Központ

Református
templom
Gyomaendrőd, Fő út
216.
Szent Imre katolikus
templom
Bowling Treff
Söröző és étterem
Kállai Ferenc
Kulturális Központ

Varga Lajos

Határ Győző Városi
Könyvtár

OMart Kulturális
Műhely
Egyházkerület
Körös Kajak SE
Kállai Ferenc Kulturális
Központ+ Iskola +
Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Önkormányzat

11.
november
19.
november
26.
november
27.
december 2.

Gyomaendrőd ízei/3.

Sportcsarnok
Szent Antal Népház

Gyomaendrődi Disznótoros
és Böllérpálinka verseny
Adventi gyertyagyújtás

Varga Lajos
Sportcsarnok
Szabadság tér

MIKULÁS KUPA

Bethlen Gábor
Szakképző Iskola,
TORNATEREM
Varga Lajos
Sportcsarnok
Körös
Látogatóközpont

december

Szaloncukor kupa

december 23, 9-10, 1617
december 3.

Adventi hétvégék

Mikulás nap

?

december 9.
vagy 16.

Idősek városi karácsonya

Kállai Ferenc

december
11.

Advent 3. vasárnapi
istentisztelet a Kis Bálint
Általános Iskola németes
diákjainak szolgálatával
Karácsonyi Koncert

december
15.
december
Karácsonyi hangverseny
17.
december 18 Betlehemi láng útnak
indítása a városi adventi
koszorúhoz
december
Adventi kiállítás
20.
Ünnepi karácsonyi műsor

Kállai Népfőiskola
GYÜSZTE
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Templárius Alapítvány
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Kállai Ferenc Kulturális
Központ
Térségi Szociális
Gondozási Központ

Művelődési Központ
Evangélikus
Fülöp Mónika
templom

Régi Filmszínház
(Szabadság tér)
Jézus Szíve
Katolikus Templom
Evangélikus
Egyházközség

Kállai Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola
Zenebarátok
Kamarakórusa
Fülöp Mónika

Kállai Ferenc
Kulturális Központ

GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Liget Fürdő fejlesztési lehetőségei
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 608/2015. (XII.3.) Gye. Kt. határozatában felkérte a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy hívjon össze egyeztető fórumot a Liget Fürdő
jövőbeni fejlesztési lehetőségeinek megtárgyalására. A Fórum egy fürdőbejárással együtt 2016. január 13-án megtörtént,
melyen a Bizottság tagjain kívül polgármester úr, alpolgármester asszony, több képviselő, jegyzőnő, intézményvezető, illetve
civil szervezet is részt vett.
Az egyeztetésen elhangzottak alapján a résztvevők a fejlesztési lehetőségeket 4 csoportba sorolták:
Hiánypótló beruházások (parkoló, játszótér)
Élményelemek fejlesztése (Csúszdapark, kültéri élményelemek fejlesztése)
Gyógyászat fejlesztése
Szálláslehetőségek fejlesztése
A jelenlévők abban is megállapodtak, hogy pontszerű fejlesztések nem biztos, hogy hozni fogják az elvárt eredményt, ezért
komplexen egy hosszabb időtávban gondolkodva kellene egy ütemezett megvalósítást eltervezni, illetve szükséges lenne
ehhez egy ütemezett megvalósítási tervre is azzal, hogy a Képviselő-testület meghatározna például egy 100 millió Ft-os
keretet, melyet a Liget Fürdő több év alatt a fejlesztéseihez felhasználhat.
Az ügyvezető összeállította a 2016. évre vonatkozó karbantartási tervet költségekkel ütemezve, melyet mellékletként
becsatolunk tájékoztatásul.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Liget Fürdő fejlesztési lehetőségei "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy a Liget
Fürdő fejlesztési céljait a hiánypótló beruházások megvalósításában, az élményelemek fejlesztésében, a gyógyászat
fejlesztésében, valamint a szálláslehetőség és kemping fejlesztésében határozza meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérje fel a Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjét, hogy a soron
következő februári testületi ülésre dolgozza ki és terjessze a Képviselő-testület elé a Kft. 5 éves üzleti tervét, és
építse bele ütemezetten a fejlesztések megvalósítását, azok finanszírozási lehetőségével együtt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Liget Fürdő állapotfelmérés, helyzetértékelés

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2015-ben állagmegóvó munkákra és a
fürdő üzembiztos működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében több,
mint 3,5 millió forintot költött (szivattyúk vásárlása, kültéri játszótér felújítása, kül- és
beltéri gyógymedencék burkolatjavítása, gyógymedencéhez árnyékoló, klórozó
berendezés, légtechnika karbantartása, gyógyászati berendezések javítása, fűnyíró
traktor vásárlása stb.)
Ezen munkálatok többsége csupán „tüneti kezelése” a fürdőben felmerülő
problémáknak. Ahhoz, hogy a fürdő üzembiztos működése garantált legyen illetve a
vendégek számára még vonzóbb legyen a Liget fürdő, további felújításokra,
fejlesztésre van szükség.
Normál esetben egy fürdőt üzemeltető gazdasági társaságnak az éves
költségvetésének legalább 5 %-át érdemes állagmegóvásra, fejlesztésre
visszaforgatni, ugyanakkor az elmúlt években a fürdő több területén elmaradtak
felújítások, karbantartások.
A fedett uszoda vízkezelő rendszeréből 3 db, a kültéri medencék vízkezelő
rendszeréből pedig 2 db vegyszeradagoló szivattyú hiányzott. Ezek egy része 2015ben pótlásra került, a többit a 2016. évben tervezi beszerezni a kft.
Ezek az uszodatechnikai berendezések az elmúlt években üzemképtelenné váltak,
pótlásuk nem történt meg. Hiányuk következménye az indokolatlan
vegyszerfelhasználás, kifogásolható vízminőség miatti hatósági és közegészségügyi
problémák keletkezése, melyeket bírságolás követhet.
A fedett uszoda klórozója, több mint 1 millió forint értékű eszközökkel fel lett újítva.
Ezzel a fedett uszodai rész medencéinek biztonságos klóradagolását növeltük és
biztonságossá tettük. Ahhoz, hogy a rendszer 100 %-os automatizálásával elérjük a
teljes vendégelégedettséget, javasolt egy mérő-szabályzó rendszer beépítése is,
melyet a kft. az idei évre tervez beszerezni.

Az I. sz. vízmű telep öt üzemelő kútjából kettő esetében hiányoznak a termeltetéshez
szükséges búvárszivattyúk. Ennek oka, hogy az üzemképtelenné vált régi
búvárszivattyúk pótlásra nem kerültek. A meglévő búvárszivattyúkkal a nyári üzem
során nem biztosítható a medencék üzemeltetéséhez szükséges vízmennyiség. Ezen
szivattyúk beszerzése is részben megtörtént, viszont a többi beszerzése 2016.-ban

válik esedékessé, melyet a fürdő bevételeiből, illetve az önkormányzat által nyújtott
működési támogatásból kíván finanszírozni.
A légtechnikai berendezések - a karbantartás hiánya miatt - nem működnek, vagy
nem hatékonyan és gazdaságosan. A porral telítődött szűrőbetétek cseréjével
csökkenthető a működtető villanymotorok áramfelvétele, villamos energia
fogyasztása.
A beltéri uszoda légkezelőjének vezérlője nem működik, így szakaszos az üzemeltetés.
Ennek következtében a tetőszerkezet boltíves áthidalóinak rögzítő csavarzata
elkorrodálódott, a mennyezet faszerkezete az előírtnál magasabb páratartalom
következtében néhány helyen elmozdult. Ugyanez történt a gyógyászati épület
esetében is.
A gyógyászati épület légkezelői közül az egyik nem működik, mivel a fűtési keringtető
szivattyúja meghibásodott, cserére szorul. Az elszívás hiánya miatt a gyógymedence
öltözőiben a gipszkarton álmennyezet elázott, még nem balesetveszélyes, de
helyenként cserére szorul.
A légtechnika karbantartása, szűrőbetétek cseréje a tavalyi év költségvetésének
terhére 2016. január 30-ig befejeződik.
Az öltöző helyiségekben lévő acéllemez szekrények korrodálódtak. Ezek egy részét
műanyag talpakkal láttuk el. Új szekrények beszerzése, meglévő szekrényeknél
zárcsere, festés indokolt.
A kültéri gyógymedence burkolatának mintegy 30-35 %-a igen rossz állapotban van. A
fugázó anyag a teljes felületen kipergett, a középső ülőpadok fúvókái töredeznek. A
medence funkcionális és esztétikai állapotát már csak teljes felújítással lehet
helyreállítani.
A kültéri medencék körüli térburkolat több helyen (néhol balesetveszélyesen)
megsüllyedt, újrarakásra szorul.
A beltéri gyógymedence vizének elfolyása hosszú évek óta megoldatlan probléma. Az
évek során az elfolyó víz mennyisége folyamatosan növekedik. A medencéből a víz a
pinceszinten lévő gépházba folyik. Az épület alá folyó víz statikai problémákat is
okozhat a gyógyászat épületének esetében.

A pénztárban működő számítógépek, és szoftverek frissítésre szorulnak, és a nyári
nagy forgalom kezeléséhez újabb munkaállomás kiépítése szükséges.
Az uszoda és a gyógyászati épület fa szerkezeteinek állagmegóvó festése az átadás
óta nem történtek meg, ezeket 2016-ban mindenféleképp indokolt elvégezni.
A kemping és a strand áramellátása főleg a nyári két hónapban okoz gondot. Az idei
20. Nemzetközi Bogártalálkozó teljes áramellátása jelenlegi rendszerrel veszélyes,
ezért korszerűsítés, fejlesztés indokolt.
A fürdő és környékének virágosítása turisztikai szezonban indokolt.
A 2004-ben fúrt termálkút hasznosítása esetén annak megnyitása kb. nettó 14 millió
forintba kerül. A víz fűtésre való hasznosítása esetleges szállásférőhely bővítés esetén
javasolt.
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. lehetőségeihez mérten mindent megtesz, hogy az
állagmegóvó munkálatok és fejlesztések hatására minél több elégedett vendége
legyen a fürdőnek, és ennek érdekében a bevételei egy részét vissza is forgatja,
ugyanakkor az alábbi levélhez csatolt táblázatban felsorolt munkálatok elvégzésében
kéri az Önkormányzat segítségét.
A csatolt táblázatban szereplő árak piaci áraknak megfelelő anyagköltséget és
munkadíjat tartalmaznak, melyek jelentős része közmunkaprogram bevonásával
csökkenthetők.

Gyomaendrőd, 2016. január 15.
Tisztelettel: …………………………………….
Gera Krisztián
ügyvezető

Kovács István

Tevékenység megnevezése
állagmegóvó festés uszoda, gyógyászati épület fa szerkezete
pénztár hardver + szoftver fejlesztés, új munkaállomás kialakítása
kültéri gyógymedencék újra csempézése
beltéri gyógymedence újra csempézése
elektromos hálózat felújítása és fejlesztése (strand és kemping)
térburkolat kijavítása strand
fürdő és környezetének virágosítása
kempingben lévő konténerek elszállítása, fedett közös helyiség építése
vezetékcsere strand (földben vezetett acélcső)
termál gerincvezeték leüríthetőségének kialakítása
2004-ben fúrt kút megnyitása
Összesen:

ütemezés
2016. tavasz
2016. április 30-ig
2016. márc. 15-ápr.20.
2016. június 1-30.
2016. tavasz
2016. április 30-ig
2016. tavasz
2016. tavasz
2016. április 30-ig
2016. szeptember-október
fejlesztéshez igazodva

nettó összeg
1 560 000 Ft
2 200 000 Ft
2 500 000 Ft
3 500 000 Ft
1 850 000 Ft
2 400 000 Ft
1 000 000 Ft
800 000 Ft
650 000 Ft
180 000 Ft
14 000 000 Ft
30 640 000 Ft

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

TDM pályázat
Petényi Roland
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 (továbbiakban: GYÜSZTE) kérelemmel fordult
Önkormányzatunkhoz, melyben a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztésére kiírt GINOP-1.3.4-15 pályázati
felhívásra benyújtandó pályázathoz kérnek támogatást.
A turisztikai desztináció menedzsment szervezetek fejlesztése pályázat rövid bemutatása:
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai KKV-k versenyképességének javítását innovatív,
hozzáadott érték növelő és exportpotenciállal rendelkező fejlesztések támogatásán keresztül. A cél elérését a
Kormány a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
A benyújtott támogatási kérelmekről 40 napon belül dönt.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft (helyi TDM
szervezetek esetében) közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig.
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás 25%-ának
megfelelő előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezeteknek vállalniuk kell hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a turizmus versenyképességének növeléséhez, a desztináció
turisztikai teljesítményének fokozásához, a látogatók megelégedettségének emeléséhez, a turisták
desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javításához, a turizmusban szereplők naprakész
üzleti információkkal történő ellátásának biztosítása cél eléréséhez.
a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. (Önerő 25%) Az önerő rendelkezésre állását
a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, legkésőbb az első kifizetési
igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában
meghatározott módon és formában kell igazolnia.
Támogathatóság minimális feltételei:
Regisztrált TDM szervezet, mely min. 1 lezárt évvel rendelkezik.
Kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 30 ezer vendégéjszakát elérő TDM
szervezet.
Támogatást benyújtó szervezetek köre:
Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő
TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572).
Támogatható tevékenységek bemutatása:
A/Önállóan támogatható tevékenységek
A/1) Helyi TDM szervezet fejlesztése:
a) Helyi TDM szervezetnek minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján
legalább 30 ezer vendégéjszakát elérő TDM szervezet.
b) Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetnek minősül az a gyógyhelyen, megyei jogú városokban működő
szervezet, amely a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 200 ezer
vendégéjszakát ért el, valamint bármely, legalább 500 ezer vendégéjszakával rendelkező TDM szervezet.
Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból kötelező
betervezni és megvalósítani legalább 1-1 tevékenységet (a feladatcsoportok félkövér betűtípussal vannak
szedve):
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Termékfejlesztés – kötelező tevékenység
a) legalább 2020-ig szóló desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, aktualizálása (minden, helyi TDM szervezet
számára kötelezően választandó tevékenység);
b) helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe (helyi beszállítói kapcsolatok
erősítése);
c) a fogadóterület turisztikai csomagjai kialakításához szükséges, a turisták fogadási feltételeit javító, komfortérzetét
növelő kiegészítő fejlesztések (látogatói infrastruktúra). A látogatói infrastruktúra fejlesztés részei lehetnek pl.
infópontok kialakítása, illetve minden egyéb olyan fejlesztés, amely nem építési engedély köteles;
d) garantált programok szervezése, meglévő rendezvény-infrastruktúra korszerűsítése;
e) meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása, (gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking,
vízi stb.) Az útvonal nem lehet a GINOP 7 prioritási tengelyből támogatott gerinchálózat valamint a TOP prioritási
tengelyből támogatott útvonal része;
f) környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések;
Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység
a) részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú szakmai képzésen (a
képzéshez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);
b) tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-,
egészségturizmus szolgáltató részére;
c) környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás, valamint az akadálymentes turizmus iránti érzékenyítés
a desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére (rendezvények, tréningek, motormentes vagy
tömegközlekedési eszközök használatát előtérbe helyező tájékoztató projektelemek stb.);
d) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egyhónapos gyakornoki részvétele külföldi
desztináció menedzsment szervezetek tevékenységében (gyakornoki program). (a képzésekhez a TDM
szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);
e) részvétel egységes tematikájú, a Magyar TDM Szövetség ajánlása alapján kijelölt külföldi fogadóterületekre
irányuló tanulmányúton. (A tanulmányúthoz a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is
hozzá kell járulniuk).
Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)
a) helyi szintű turisztikai adatbázis fejlesztése;
b) belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel), kommunikációs
kampányok, turisztikai vásári részvétel – (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetében
választható);
c) helyi promóciós- és marketingtevékenység, attrakciók és szolgáltatások bemutatása (nyomtatott formában
kizárólag térkép vagy éves rendezvénynaptár);
d) infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése, egységes
desztináció/térségi szintű TDM-IT rendszer helyi szintű funkcióinak létrehozása, fejlesztése);
e) nemzetközi promóció abban az országban, ahonnan a szálláshelyekre érkező regisztrált vendégéjszakák száma
(KSH adat) meghaladja a 20%-ot (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetében választható);
f) tematikus csomagajánlatok kidolgozása.
Monitoring – kötelező tevékenység
a) helyi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által ajánlottak szerint
(olyan monitoring-adatbázis készítése, amely xml interface-szel képes kapcsolódni központi adatgyűjtőrendszerhez);
b) negyedéves beszámoló a NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály részére a desztináció működéséről
egységes tematika szerint.
B/ Önállóan nem támogatható, kötelező kapcsolódó tevékenységek
a) nyilvánosság biztosítása.
C/ Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
a) Információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók (kizárólag egyszintű, földfelszíni), az
attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok
átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések.
b) A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energiahatékony működését javító beruházások, illetve
megújuló energiaforrások felhasználása. A jelentős átalakítással járó létesítmények esetében elvárás a fűtési
energia 100%-ának megújuló energiaforrással való biztosítása. (Jelentős átalakításnak minősül a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet alapján: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése, bontása
vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül.)
i) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági eljáráshoz
kötött építési tevékenység;
ii) az i) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építmény-homlokzati
felületet érintő utólagos hőszigetelést, és/vagy az összes homlokzati nyílászáró cseréjét magában foglaló
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tevékenység; vagy
iii) az i) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintő, alaprajzi
elrendezést megváltoztató építési tevékenység.)
c) A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű
infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása,
fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani.
d) Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő
szolgáltatások kialakítása.
e) Az egyes településeken található turisztikai attrakciók közvetlen környezetének akadálymentesítése (az
elszámolható költség maximum 10%-áig).
D/ Különösen nem támogatható tevékenységek
a) Külpiaci marketing – a jelzett kivételektől eltekintve;
b) Papír alapú marketing eszközök készítése, kivéve a desztináció szolgáltatásait bemutató térképeket és az éves
rendezvénynaptárokat;
c) Reprezentációs, szóró-ajándékok beszerzése;
d) Új épületek létrehozása (kizárólag meglévő épületek átalakítása, felújítása, bővítése, funkcióváltása támogatható);
e) Járművek beszerzése (ideértve a kerékpárokat, segway-eket, csónakokat, gépjárműveket);
f) Gépjármű bérlése;
g) Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);
h) Kulturális intézmények pl. színház éves programja, ill. abban szereplő rendezvények, sportrendezvények;
i) Rendezvények, kivéve a helyi szervezetek esetében a garantált programokat, és a kötelező nyilvánossághoz
kapcsolódó rendezvényeket;
j) Új turisztikai attrakció kialakítása, kivéve a 3.1 pontban felsorolt tevékenységeket;
k) Olyan termékfejlesztés, melynek folyamatos működtetését a TDM szervezet nem tudja biztosítani;
l) Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan támogatási kérelem részére, amely GINOP 7, TOP vagy VP forrásból
támogatható tevékenységhez kér támogatást, így (nem taxatív felsorolás):
- TOP 1.2.1 és 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés;
m) Turisztikai vásári részvétel helyi TDM szervezetek esetében.
Kötelező vállalás:
Kötelező kimeneti mutató
A TDM szervezetben együttműködő
partnerek számának növekedése
(fenntartási időszak végéig)

Mértékegység

Kötelező minimális vállalás

TDM tagok száma

min. 1 új tag

Fenntartási idő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 év.
Önerő igazolása, (melyet az első kifizetési kérelemig kell beadni) önerő rendelkezésre állását igazoló képviselőtestületi határozat, vagy ha az önkormányzat SZMSZ-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelő
szervezeti egység határozatának kötelező tartalmi elemei:
- A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban;
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe;
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma;
- A felhívás száma;
- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően;
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a támogatási kérelemmel, illetve a
támogatói döntéssel megegyezően;
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel,
egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási kérelemben foglaltakkal
megegyezően;
- Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.
Egyéb Önkormányzati nyilatkozat mely a pályázat beadásához szükséges
A TDM szervezet működési területén érintett önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a 2014-2020 időszakban az
adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP 1.2.1. és TOP 6.1.4. felhívások
keretében
A pályázat értékelésénél kapható pontok az Önkormányzati hozzájárulás mértéke alapján:
Helyi TDM esetében:
a tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi helyi önkormányzat vállalja, hogy legalább a beszedett IFA
20%-át átadja a TDM szervezetnek – 0 pont
a tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi helyi önkormányzat vállalja, hogy legalább a beszedett IFA
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25%-át átadja a TDM szervezetnek – 10 pont
a tagsági jogviszonnyal rendelkező valamennyi helyi önkormányzat vállalja, hogy legalább a beszedett IFA
40%-át átadja a TDM szervezetnek – 20 pont
Helyi TDM esetében amennyiben az önkormányzat vállalja, hogy az IFA meghatározott százalékát a helyi TDM
szervezet részére átadja, erről határozatot vagy megállapodást szükséges csatolni, mely legalább jelen támogatási
kérelem fenntartási időszakának a végéig érvényes. Az egyesület a pályázat keretében az alábbi tevékenységeket
kívánja megvalósítani:
kommunikációs kampányok
infokommunikációs rendszer fejlesztése, honlap IT rendszer megújítása
garantált programok szervezése, csomagok kialakítása
desztináció és márkaépítés fejlesztési stratégia elkészítéséhez szakértő bevonása
parkoló építése Bárkához 10db (önkormányzat készíti a térkövezést)
infópontok kialakítása, akadálymentes táblák, térképek a város területén
rendezvény infrastruktúra továbbfejlesztése
munkaszervezet munkatársainak 2 hetes külföldi gyakornoki képzése 50%-át a TDM szervezet állja
Külföldi tanulmányút (50%-át a résztvevő állja) 4fő
Lakosság és egyesületi tagok részére szemléletformáló rendezvények, fórumok
helyi szintű monitoring
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
menedzsment
kötelező táblák
bér és járulék
A projekt tervezett költségvetését az egyes számú melléklet tartalmazza, ami a benyújtott kérelemmel együtt jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"TDM pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntsön úgy, hogy
1.
támogatja a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (továbbiakban: GYÜSZTE) kérelemét a
Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztésére kiírt GINOP-1.3.4-15 pályázati felhívásra benyújtandó pályázat
benyújtását, melynek főbb adatai:
A projekt címe: A Gyomaendrődi TDM szervezet fejlesztése
- A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 26 668 336,- Ft
- A projekt teljes költségére vonatkozó önerő számszerű összegét és forrásait: 6 967 084 Ft, melyből 4 667 084 Ft-ot
Gyomaendrőd Város a fennmaradó 2 300 000 Ft - ot a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
biztosítja;
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási kérelemben foglaltakkal
megegyezően 19 701 252,- Ft-ban határozza meg.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtásához szükséges, és a kérelem
alapján igényelt 4.667.084,- Ft önerőből 3.658.929 Ft-ot a 2016. évi költségvetésében 1008155 Ft-ot pedig a 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
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módosítja a 458/2015.(IX.24.) Gye. Kt. határozata alapján 2015. októberében megkötött megállapodás záró
rendelkezéseinek 1. pontjában meghatározott hatályát 2019. december 31-ről 2023. december 31-re, úgy, hogy
amennyiben a pályázat eredménytelen, úgy újra az eredeti megállapodás hatályos.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt előfinanszírozását biztosítja – amennyiben
szükségessé válik, melynek feltételeit felek külön megállapodásban rögzítik.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TDM szervezet működési területén a
2014-2020 időszakban az adott projekttel átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP 1.2.1. és
TOP 6.1.4. felhívások keretében.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. számú melléklet
Kötelező tevékenységek:
marketing
turisztikai adatbázis fejlesztése
kommunikációs kampányok
infokommunikációs rendszer fejlesztése, honlap IT rendszer megújítása
applikációk okostelefonra, városnézó séta , túraútvonal térképeinek letöltése
termékfejlesztés
garantált programok szervezése, csomagok kialakítása
desztináció és márkaépítés fejlsztési stratégia elkészítéséhez szakértő bevonása
Beszállítói kapcsolatok erősítése, helyi termék
látogatói infrastruktúra továbbfejlesztése
parkoló Bárkához 10db (önkormányzat készíti a térkövezést)
parkoló engedélyeztetése (előkészítésben)
infopontok kialakítása, akadálymentes táblák, térképek a város területén
rendezvény infrastruktúra továbbfejlesztése
Szemléletformálás, oktatás
munkaszervezet munkatársainak 2 hetes külföldi gyakornoki képzése 50%-át a
TDM szervezet állja
Külföldi tanulmányút (50%-át a résztvevő állja) 4fő
Lakosság és egyesületi tagok részére szemléletformáló rendezvények, fórumok
Monitoring
helyi szintű monitoring
negyedéves beszámoló az NMG részére
Előkészítés, szakértők bevonása (parkoló engedélyeztetése 250 000Ft)
Közbeszerzés
Műszaki ellenőrzés
menedzsment
kötelező táblák
bér
összesen:
összesen:
Önerő
Önkormányzat
GYÜSZTE

2016

2017

4 830 000
2 666 666

4 800 000

500 000
800 000

%
46,11

önerő:
3 074 167

2 020 000

7,57

505 000

5 300 000

19,87

1 325 000

2 200 000

8,25

550 000

összesen:
12 296 666

10%

500 000
220 000

1 300 000
2 000 000
2 000 000

300 000
600 000
500 000
85 000
1 250 000
140 000
100 000
275 000
19 050
1 270 000
18 635 716

4 808 929
3 658 929
1 150 000

300 000
500 000

300 000

170 000

0,64

42 500

1 250 000
140 000
100 000
625 000
26 670
2 540 000

4,69
0,52
0,37
2,34
0,10
9,52

312 500
35 000
25 000
156 250
6 668
635 000

100,00

6 967 084

85 000

350 000
7 620
1 270 000
8 032 620
26 668 336
2 158 155
1 008 155
1 150 000

összesen:
6 967 084
4 667 084
2 300 000

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás
működési hozzájárulása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015.december 3-án a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa ülést tartott, melyen önkormányzatunkat Toldi Balázs polgármester képviselte.
A társulási ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. III. negyedéves
költségvetési beszámolója.
2. Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetés
módosítása.
3. 2016. évi működési hozzájárulás
A Társulási ülésen mindhárom napirendi pont elfogadásra került melyek határozatai a csatolt mellékletben
megtalálhatók. A Társulási Tanács a 2016. évi működési hozzájárulás összegét 15 Ft/fő/évben határozta meg mely
25 %-os csökkenést jelent a 2015-ös évhez képest.
A fajlagos működési hozzájárulás előző évi mértékei:
2012-ben 50 Ft/lakos
2013-ban 40 Ft/lakos
2014-ben 30 Ft/lakos
2015-ben 20 Ft/lakos
Gyomaendrőd KSH által rögzített lakosságszáma 13.950 Ft, mely alapján a 2016-ban fizetendő működési
hozzájárulás összege 209.250 Ft. Működési hozzájárulást a projekt fenntartási időszakának végéig, tehát 2017.
december 31-ig kell biztosítania a tagönkormányzatoknak. A 2016. évi működési hozzájárulás összegét minden
tagönkormányzatnak határozattal el kell fogadnia.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Hozzájárulás biztoítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának V.1. pontja alapján a tagok 2016. évi működési célú
támogatásának 15,- Ft/ lakos arányban történő meghatározását.
Továbbá javasolja, hogy a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás működéséhez
szükséges, 2016. évben Gyomaendrődre jutó 209.250 Ft összegű működési célú hozzájárulását a 2016. évi
költségvetésben biztosítsa, és hatalmazza fel Toldi Balázs polgármestert a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos Alvállakozói szerződés
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. decemberében a T. testület döntött arról, hogy 2016 évben a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005 valamint a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. azonosító számú pályázatok megvalósítása érdekében csatlakozik szerződő félként a
Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez. A működés feltétele az eddigi - Önkormányzati tulajdonban
lévő - Közszolgáltató Alvállalkozóként történő bevonása.
Az Alvállalkozói szerződés jelenleg magasabb szintű szervek általi véleményezés alatt áll, javasolt a vélemény
megérkezésének tükrében dönteni az alvállalkozói szerződés jóváhagyásáról, valamint a közszolgáltatás
ellátásának további teendőiről.
A jelenleg rendelkezésre álló, a véleményezésre megküldött szerződéstervezet az előterjesztés melléklete.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Hulladékgazdálkodással kapcsolatos Alvállakozói szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005 valamint a
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0043. számú pályázati célok elérése érdekében a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft valamint a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. között kötendő alvállalkozói
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal, továbbá a Képviselő-testület hatalmazza fel Toldi Balázs
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 5540
Szarvas, Kossuth u. 19., képviseli: Hamza Zoltán Gábor ügyvezető, adószám: 24791476-2-04,
cégjegyzékszám: 04-09-012787, KSH azonosító: 24791476-3821-572-04 , KÜJ azonosító: 103 242 240 ,
KTJ azonosító: 101 510 513 , bankszámlaszám: 53200125-11096915, számlavezető pénzintézet: Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet) közszolgáltatást ellátó nonprofit gazdasági társaság, -továbbiakban:
közszolgáltató vállalkozó, másrészről a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit
Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2., képviseli: Fekete József ügyvezető, adószám:
13794602-2-04, KSH azonosító: 13794602-3811-572-04; bankszámlaszám: 11733120-2001545300000000, számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. ) továbbiakban: Alvállalkozó, együttesen
Szerződő felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Preambulum
1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen alvállalkozói szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005,
valamint a KEOP-1.1.1./C/13-2013-0043 azonosító számú pályázat alapján jött létre. Továbbá
rögzítik, hogy nevezett pályázatok kapcsán Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Körös-szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (mint Közszolgáltató) Gyomaendrőd Város közigazgatási
területén folytatott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására közszolgáltatási
szerződést kötött.
1.2. Közszolgáltató vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatai ellátására – a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 41. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, az 1.1.
pontban írt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 11. pontjában biztosított jogánál
fogva – alvállalkozóként a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t veszi
igénybe. Szerződő felek kijelentik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó, valamint Alvállalkozó a
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9. § (1) bekezdés j) pontjában
meghatározott ajánlatkérők, valamint a hivatkozott pontban szereplő kritériumok e szerződéssel
teljesülnek, így a megkötésre kerülő alvállalkozói szerződésre a Kbt. szabályait nem kell alkalmazni.
1.3. Az itt írtak alapján a Közszolgáltató vállalkozó megbízza a jelen szerződésben, valamint a
tevékenységre irányadó mindenkor hatályos jogszabályok alapján az Alvállalkozót a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a jelen szerződésben rögzített
terjedelemben. Alvállalkozó kijelenti, hogy ezen feladatok ellátására kötelezettséget vállal.
2. A szerződés szerinti közszolgáltatási tevékenység megnevezése
2.1. A közszolgáltatási tevékenység:
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása,
kezelése, valamint az ezekhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási feladatok ellátása;
- a közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok
elszállítása és kezelése;
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása,
üzemeltetése
- a hatályos jogszabályok - beleértve a közszolgáltatási terület települési önkormányzatának
rendeletét is - által meghatározott tartalommal bíró és keretek között végzett tevékenység.
2.2. A fentiek keretében a Alvállalkozó feladata a közszolgáltatási területen a rendszeresített
gyűjtőedényben, az ingatlanon, illetve közterületen összegyűjtött és a Közszolgáltatónak rendszeres
időközönként átadott települési hulladék kezelés céljából történő rendszeres elszállítása,
ártalmatlanítást szolgáló létesítménybe való szállítása.
2.3. Alvállalkozó a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeivel, berendezéseivel és
létesítményeivel, részben e szerződés alapján részére – külön megállapodásban rögzített
feltételekkel – átadott eszközökkel, berendezésekkel, valamint Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által biztosított létesítmények használatával tesz eleget.
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2.4. Alvállalkozó tevékenysége kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékok elkülönítetten gyűjtött részére is.
2.5. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató vállalkozó tevékenysége a Ht. és más vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak minősül, amelynek
igénybevétele a közszolgáltatási területen az ingatlanhasználók számára - a törvény erejénél fogva kötelező.
3. A Szerződés szerinti közszolgáltatási terület
A közszolgáltatási terület Gyomaendrőd Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő
valamennyi, a 31/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott belterületi
ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező, közszolgáltatás körébe tartozó hulladék összegyűjtésére,
elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására terjed ki (amelyen belül a jelen szerződés 2.1. pont
szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet Alvállalkozó végzi (ellátja)).
4. A Szerződés szerinti közszolgáltatás időtartama
Alvállalkozó az e szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását 2016. január 1.
napjával köteles megkezdeni és azt 2020. december 31-ig köteles ellátni.
5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérvei
5.1. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 1.
mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges követelmények
alapján határozzák meg a Szerződő Felek.
5.2. A Szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) által
meghatározott minősítési osztály: minimum A/I.
5.3. Alvállalkozó a közszolgáltatás időtartama alatt köteles a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatáshoz szükséges eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.)
működtetéséhez a jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.
5.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve
ártalmatlanítása a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.)
területén, az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.) telephelyén történik.
5.5. Alvállalkozó saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó
biztosítást kötni.
6.

A Közszolgáltató vállalkozó kötelezettségei:
6.1. A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Alvállalkozó számára szükséges
információk szolgáltatása, az árképzés és a hulladékgazdálkodási technológia kidolgozása és az
Alvállalkozó részére történő átadása.
6.2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék
gyűjtésére, szállítására, kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározásának az
Alvállalkozó felé történő közlése.
6.3. Az Alvállalkozó kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában.
6.4. A Közszolgáltató köteles az Alvállalkozó részére – számla ellenében – megtéríteni azokat
az igazolt költségeket, amelyek a Közszolgáltató megbízásából, helyette és nevében
elvégzett feladatok teljesítésével felmerülnek. Így különösen a 7.10. pontban írtak, továbbá a
közszolgáltatás során keletkező promóciós tevékenység,. reklám anyagok készítésének és
közzétételének költségeit.
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7. Az Alvállalkozó kötelezettségei:
7.1. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feladatainak folyamatos és teljes
körű ellátása.
7.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak a jogszabályok és a Közszolgáltató vállalkozó
szerint meghatározott rendszer, módszer és gyakoriság szerinti teljesítése, ideértve az évenként
legalább egy alkalommal végzett lomtalanítás és elkülönített gyűjtés teljesítését is. A
közszolgáltatás keretében gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött hulladékok jogszabályban előírt
módon történő begyűjtéséről szelektív gyűjtő szigetek, illetve házhoz menő gyűjtés keretében. A
szelektív szigetek edényeinek ürítését hetente egyszer köteles elvégezni, az elkülönítetten gyűjtött
települési hulladékot havonta egyszer köteles házhoz menő gyűjtés keretében begyűjteni, kezelésre
átvenni. A házhoz menő hulladékgyűjtés edényzetét, vagy azonosító jellel ellátott más gyűjtőedényt
(továbbiakban zsákot) az ingatlan használók észére biztosítja.
7.3. Az OKTF által meghatározott minősítési osztály szerinti követelmények biztosítása és a
minősítő okirat szerződés szerinti időtartama alatti folyamatos meglétének biztosítása.
7.4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű
jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakember alkalmazása.
7.5. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges karbantartások elvégzése, a
fejlesztések megvalósításába való közreműködés.
7.6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére meghatározott
helyek és létesítmények igénybevétele.
7.7. A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek
működtetése
és
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
teljesítésével
összefüggő
adatszolgáltatások rendszeres teljesítése, továbbá a hatóságok jogszabályok szerinti tájékoztatása.
7.8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára könnyen hozzáférhető
ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetése, ezen belül főbb feladatai:
a) közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása,
b) közszolgáltatást igénybevevők bejelentéseinek kezelése,
c) közszolgáltatást igénybevevők panaszainak kivizsgálása és kezelése, orvoslása
d) számlareklamációk kezelése,
e) személyes ügyfélszolgálat működtetése,
f) telefonos ügyfélszolgálat működtetése
g) ügyeleti rendszer működtetése,
h) ünnepnapok, pihenőnapok miatti ürítés átütemezés megszervezése, kihirdetése,
i) lomtalanítás megszervezése, kihirdetése
j) szelektív hulladék értékesítésének előkészítése, lebonyolítása, számlázása,
k) OKTF NHI támogatás igényléséhez előkészítés.
7.9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása, készpénzes befizetés esetén annak
beszedése pénzkezelési szabályzat szerint:
a) A hulladékgazdálkodási feladatokkal megbízott alvállalkozó a Közszolgáltató nevében – más
helyett történő számlakibocsátás útján – beszedi a közszolgáltatást igénybe vevőktől a
közszolgáltatási díjakat az ÁFA tv. 160-162. § szerint. Olyan szolgáltatásról van szó, ahol a
Közszolgáltató megbízza az Alvállalkozót a számla kiállításával, a díjazás beszedésével, majd az
összeg Közszolgáltató részére történő átadásával (átutalásával). A szolgáltatás folyamatos
jellegű, a nyilvántartást, adatszolgáltatásokat, bevallást és az adó befizetését a Közszolgáltató
végzi az Alvállalkozó által közölt, hiteles adatok alapján.
b) A számlák és pénztári tételek rögzítésére az Alvállalkozó által használt MOZAIK programot kell
használni. Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a
program automatikusan előállít. A díjbeszedők által beszedett díjakkal minden reggel el kell
számolni az Alvállalkozó főpénztára felé.
c) A pénzkezelés szabályainak részleteit a Pénzkezelési Szabályzat rögzíti.
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7.10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi
szerződések kezelése, így a közüzemi szerződések megkötése, nyilvántartása, módosítása,
megszüntetése. Ennek keretében az Alvállalkozó a Közszolgáltató megnevezésének változását
haladéktalanul közli a közszolgáltatást jelenleg igénybevevőkkel. Az új igénybevevőkkel a közüzemi
szerződéseket a Közszolgáltató nevében és megbízásából az Alvállalkozó készíti el.
7.11. A hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási, adatkezelési és
adatszolgáltatási rendszer létrehozása és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételek
biztosítása.
7.12. Alvállalkozó köteles továbbá – havonta, utólag a hulladékgazdálkodási díj fizetésére kötelezett
ingatlanhasználó, vagy tőle a fizetési kötelezettséget jogszerűen átvállaló személy, vagy
önkormányzat részére a közszolgáltatásról a Közszolgáltató vállalkozó nevében számlát kiállítani, a
számlakibocsátással kapcsolatos adminisztratív feladatokat elvégezni, a számlákat előkészíteni, a
fizetésre kötelezetteknek megküldeni, továbbá köteles a számlákkal kapcsolatos igények
érvényesítésére az alábbiak figyelembevételével:
a.) Az alvállalkozó feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő lakossági
fogyasztók
és
gazdálkodó
szervezetek
adatainak
nyilvántartása, karbantartása,
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázása és a díjszámlák elkészítése, a számlázott
díjakat tartalmazó számlák fogyasztók részére történő elküldése/kézbesítése. A számla kiállítása
utólag történik, az egységes számlaképről szóló törvény, a számviteli törvény, valamint más
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kerül kibocsátásra. Az alvállalkozó feladata a
késedelmes díjfizetés után a Ptk-ba és a közszolgáltatást igénybe vevőkkel kötött
szerződésben foglaltaknak megfelelően késedelmi kamat és kezelési költség érvényesítése.
Az Alvállalkozó a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében a felhasználókat a
lejárt tartozás megfizetésére írásban szólítja fel, ill. a tartozások behajtása érdekében a
jogszabályokban biztosított lehetőségekkel él.
b.) A közszolgáltatást igénybevevő szerződő felek a Közszolgáltató vállalkozó tulajdonában lévő, a
közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számlára fizetik be az Alvállalkozó által kiszámlázott
díjakat. Alvállalkozó a készpénzben befizetett díjakat elkülönítetten gyűjti, azt a személyes
díjbefizetést követően Közszolgáltató vállalkozó elkülönített számlájára befizeti a Szerződő felek
által közösen megalkotott pénzkezelési szabályzatnak megfelelően.
c.) A kiszámlázott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról, a készpénzben, Alvállalkozónál
történt díjbefizetésekről, a hátralékokról, valamint a szerződés tárgyával kapcsolatban felmerült
költségekről, ráfordításokról az alvállalkozó havonta és időarányosan elszámolást készít, a
közszolgáltatási feladat elvégzésével kapcsolatban felmerült költségeiről kiállítja számláját és azt a
tárgy hónap végén a Közszolgáltató vállalkozó részére megküldi.
d.) A Közszolgáltató vállalkozó a közszolgáltatási díjak beszedésére elkülönített számláról a
Szerződés 7.11.c.) pont szerinti számlát a Szerződés 8.2. pontja szerint Alvállalkozó részére teljesíti.
e.) Jelen szerződés M.3. jelű mellékletét képezi a szolgáltatás elszámolásához tartozó költségterv,
amely a szerződésben szereplő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó
költségeket tartalmazza. A költségterv nem tartalmazza a közszolgáltatási feladatok közül a
hulladékkezelés, illetve ártalmatlanítás költségeit. A szerződő felek a költségtervet évente
felülvizsgálják és elvégzik a szükséges módosításokat. A felek által jóváhagyott költségtervet az
Alvállalkozó köteles betartani.
f.) Alvállalkozó feladata a tevékenységéhez kapcsolódó könyvelés elvégzése, bevallások és egyéb
hatóságok felé előírt adatszolgáltatások elkészítése, elküldése, továbbá a Közszolgáltató vállalkozó
részére adatszolgáltatás azokban az ügyekben, amelyekben a Közszolgáltató vállalkozó köteles
ugyanezen feladatok végzésére, nyilvántartására, ill. adatszolgáltatásra.
8. Az alvállalkozói díjat a felek az alábbi szempontok alapján határozzák meg:
8.1. Alvállalkozó által készített és Közszolgáltató vállalkozó részére átadott költségtervben szereplő
tételek képezik a költségelszámolás alapját – jelen szerződés M.3. melléklete –. Közszolgáltató
vállalkozó jelen okirat aláírásával tudomásul vette Alvállalkozó által jelen szerződésben vállalt
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feladatai teljesítése körében felszámítandó költség nemeket és kötelezettséget vállal azok
megfizetésére. Alvállalkozó jogosult a feladat ellátásával kapcsolatos igazolt költségeinek tételes
elszámolására. Alvállalkozó köteles hitelt érdemlően, bizonylatokkal igazolni áthárított költségeit.
8.2. Alvállalkozó jogosult jelen alvállalkozói szerződés tárgyát képező feladatai ellátásával
kapcsolatos költségeit Közszolgáltató vállalkozótól havonta benyújtott számla alapján követelni,
Közszolgáltató vállalkozó pedig köteles azokat a teljesítés igazolásától számított 10 napon belül
megfizetni. A teljesítés igazolás kiadása a számla beérkezésétől számított 5 nap.
8.3. Alvállalkozó jogosult felszámítani Közszolgáltató vállalkozó felé a jogszabályváltozás folytán
keletkezett többletköltségeit, továbbá az általa fizetendő új vagy többlet díjakat, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett jármű, gép, eszköz, berendezés
általános, fentieken kívüli költségein felül azok működtetése során felmerült rendkívüli költségeket
/fődarab csere, egyéb ehhez hasonló költségek/, vis maior folytán felmerülő költségeket.
8.4. Abban is megállapodnak a Szerződő felek, hogy az egymás közötti elszámolásuk határideje a
hatályos ÁFA törvényben rögzített ÁFA fizetési határidőknek megfelelő, a fizetési kötelezettségeik
ezen határidőhöz igazodik.
8.5. Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó felé büntetőjogi felelősséget vállal az általa
szolgáltatott adatok pontosságáért, hitelességéért, az általa kiállított számlák, vezetett
nyilvántartások adatainak jogszerűségéért. Egyidejűleg az Alvállalkozó a Közszolgáltató vállalkozó
részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos adatok
szolgáltatásáért kötelezettséget vállal és lehetőséget biztosít arra, hogy az adatok hitelességét a
Közszolgáltató vállalkozó bármikor, korlátozás nélkül ellenőrizze, továbbá betekintést enged a
Közszolgáltató vállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával
kapcsolatos nyilvántartásaiba.
9. Átadott eszközök és szelektív hulladék gyűjtése:
A Közszolgáltató által az Alvállalkozónak átadott eszközökkel, ill. a szelektív hulladék
gyűjtésével kapcsolatos feltételeket a szerződő felek külön megállapodásban rögzítik.
10. További, a teljesítésben közreműködők igénybevétele
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben részletezett közszolgáltatás
ellátásához Alvállalkozó jogosult további alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési
segédek) igénybevételére. Az Alvállalkozó által bevont egyéb közreműködők teljesítéséért
Alvállalkozó úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.
11. Szerződés módosításával kapcsolatos rendelkezések
A Szerződő Felek a Szerződést kizárólag egyező akarattal, írásban módosíthatják a jogszabályok
rendelkezéseinek a megtartásával.
12. A Szerződés megszűnése
12.1. A Szerződés megszűnik:
a) a Szerződés szerinti időtartam elteltével,
b) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) felmondással,
d) a Felek közös megegyezésével.
12.2. A Közszolgáltató vállalkozó a jelen szerződést – a Ptk-ban meghatározott felmondási
okokon túlmenően – akkor mondhatja fel, ha az Alvállalkozó:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére vonatkozó
jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan megsértette, és ennek tényét
a bíróság vagy a hatóság jogerősen megállapította,
b) a Szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróható módon súlyosan megsértette, vagy
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c) nem rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OKTF által
kiállított minősítő okirattal.
12.3. Alvállalkozó a Ptk.-ban meghatározottakon túlmenően jelen szerződést akkor mondhatja
fel, ha
a) A Közszolgáltató vállalkozó a meghatározott kötelezettségét - az Alvállalkozó felszólítása
ellenére - súlyosan megsérti, és ezzel az Alvállalkozónak kárt okoz, vagy akadályozza a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítését; vagy
b) a Szerződés megkötését követően hatályba lépett jogszabály a Szerződés tartalmi elemeit úgy
változtatja meg, hogy az az Alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szerződésszerű
teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.
12.4. Amennyiben a szerződésszegés jellege nem zárja ki, a felmondás előtt a felmondásra
jogosult köteles írásban, és részletesen tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés
tartalmáról és az elvárt szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a
szerződéses kötelezettségének megfelelő határidőn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül
eleget tenni, vagy a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.
Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a szerződést írásban felmondani. A felmondási idő 60 nap, amely az írásbeli felmondás
kézhezvételi napját követő napon kezdődik.
12.5. A jelen szerződés megszűnése esetén a megszűnés napján az Alvállalkozó a közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek iratait és nyilvántartásait a Közszolgáltató
vállalkozónak átadja és a felek egymással teljes körűen elszámolnak.
13. Egyéb rendelkezések
13.1. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott
információkat, adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni. Ennek megsértéséből adódóan a feleket
kártérítési – súlyosabb esetben büntetőjogi – felelősség terheli.
13.2. A Szerződő felek a jelen szerződés teljesítésében egymással kötelesek együttműködni, a
szerződésszerű teljesítés érdekében minden szükséges információt egymásnak haladéktalanul
szolgáltatni. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés módosítása szükségessé
válhat részben a gyakorlati végrehatása során kialakuló új körülmények, ill. jogszabályok változása
miatt, ezért fenntartják a jogot a szerződésmódosítás kezdeményezésére.
13.3.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatót az Alvállalkozó által végzett
alvállalkozási tevékenység ellenőrzésének joga megilleti, amelyet előzetes bejelentés alapján
bármikor gyakorolhat. Kapcsolattartóként a felek a Közszolgáltató részéről Hamza Zoltán
Gábor ügyvezetőt, az alvállalkozó részéről Fekete József ügyvezetőt jelölik meg.
13.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, illetve
a hulladékgazdálkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók.
13.5. Szerződő felek – képviselőik útján – jelen szerződést azzal, hogy akaratukkal mindenben
egyező, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag 4 példányban írták alá. A feleket képviselők
kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

Mellékletek:
M.1.
Pénzkezelési szabályzat
M.2.
A szolgáltatás
elszámolásához tartozó költségterv (a szerződésben
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges állandó költségekről)
Jóváhagyó határozatok:
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Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Közszolgáltató Kft. Taggyűlése részéről:
…………………………………………………………………
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ügyvezető
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

2016. évi támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
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 szervként funkcionáló hivatal 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.) önkormányzati rendelet – Civil Alap
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) önkormányzati rendelet – Sport Alap
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet – Környezetvédelmi Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati 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 2016. évi költségvetési koncepció alapján a rendeleteinkben
szabályozott alapok előirányzatai a következő összegekkel kerülnek előterjesztésre.
Civil Alap:
Előirányzat fő összege: 12.540.000 forint.
Ebből pályázatok útján elnyerhető támogatás előirányzata: 4.990.000
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 (1.540.000 forint)
3. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének segítése, közreműködés a
tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában. (500.000 forint)
4. A közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés. (400.000 forint)
Sport Alap
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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: 2.500.000 forint.
Pályázható összeg az előirányzat 90%-a (2.250.000 forint), 10% tartalék
Az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is 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 előzetes bírálata a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság, a Civil Alap előzetes bírálata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság, míg a Környezetvédelmi Alap előzetes bírálata a Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság hatásköre. A pályázati eljárás eredményéről a bizottságok javaslata alapján a Képviselőtestületet a 2015. március 31-i ülésén dönt.
A pályázati kiírások mellett beterjesztjük a pályázati és egyedi támogatási kérelmek benyújtásához kapcsolódó
Pályázati útmutató 2016 és az Általános Szerződési Feltételek 2016 című dokumentumokat is.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázati kiírásokat és az ÁSZF illetve pályázati útmutató dokumentumokat a
döntési javaslatok szerint elfogadni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"2016. évi Civil Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság támogatja a pályázati kiírást a következő határozati javaslat szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alapból elnyerhető 2016. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. 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
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jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E
pályázati
kiírás
részét
képezi
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2016,

amely

letölthető

a

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 forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszázötvenezer forint értékű intézményi
szolgáltatást természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 1.540.000 azaz egymillió-ötszáznegyvenezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2015. 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 Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatára
2015-ben a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház 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) Gyomaendrődi 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
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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 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, 2016. január 1. és 2016. 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.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
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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 TAMAPALY16 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 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 29.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2016.
március 22-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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.
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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 2016. 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 2017.
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: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
2. döntési javaslat
"2016. évi Idegenforgalmi Alap pályázati kirása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság támogatja a pályázati kiírást a következő határozati javaslat szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2016. évi
támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. 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
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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 idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak mélyítését.
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

2016,

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.
2016-ban 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,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
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 2.250.000 forintot, azaz kettőmilliókettőszázötvenezer forintot oszthat szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a
bíróság által 2015. 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;
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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, 2016. január 1. és 2016. 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:
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 TAMAPALY16 jelű elektronikus űrlapon a pályázati útmutatóban (útmutató
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3.4.2 pont) rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
12BEUINT_CIV Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez űrlap
Személyesen: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
TAMAPALY16 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016.
március 23-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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.
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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 2016. 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 2017.
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: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
3. döntési javaslat
"2016. évi Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság támogatja a pályázati kiírást a következő határozati javaslat szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alapból elnyerhető 2016. évi
támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. 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

2016,

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
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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 2016-ban a következő pályázati célok
támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillióhatszázezer forintot oszthat szét a 2016. 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 2015. 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, 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, 2016. január 1. és 2016. 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:
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a) Az 1.f) pont esetében maximum a tervezett költségek 30%-a lehet.
b) Az 1.k) pontban foglalt pályázati cél megvalósítása esetén maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
4.3 A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
4.4. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.2 pontja tartalmazza.
Az Önkormányzat a civil szervezetek és magánszemélynek az 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység
végzéséhez szükséges feltételek biztosítását és kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei
Ktgv. sor
Kiadásnem
A
Dologi kiadások költségei
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 2016-ban 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 TAMAPALY16 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: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
TAMAPALY16 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
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pályázati
kiírás,
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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 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. március 21i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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 2016. 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
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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 2017.
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: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
4. döntési javaslat
"2016. évi Sport Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A bizottság támogatja a pályázati kiírást a következő határozati javaslat szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2016. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2016. 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
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2016,

amely

letölthető

a

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 tizenkettőmillió 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
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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 2015. 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, 2016. január 1. és 2016. 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:
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
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A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY16 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: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 29.
Pályázati űrlap (TAMAPALY16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás eluta-sításáról a Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ja-vaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
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10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Köz-beszerzési Bizottság 2016.
március 23-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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 2016. 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 2017.
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: 2016. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
5. döntési javaslat
"2016. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó dokumentumok tartalmának meghatározása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázati kiírás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság támogatja, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékleteként benyújtott 2016. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2016' és
az 'Általános Szerződési Feltételek 2016' dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel állapítsa
meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló
25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Áht. vhr.) és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdet a
gyomaendrődi civil szervezetek közművelődési tevékenységének támogatására.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, 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
forintot pénzbeli támogatásként,
2.2 az 1.1 pont B) komponensében összesen 550.000 forint, azaz ötszázötvenezer
forint értékű intézményi szolgáltatást természetbeni juttatásként
2.3 az 1.2 pontban foglalt célokra 1.540.000 azaz egymillió-ötszáznegyvenezer
forintot pénzbeli támogatásként,
2.4 az 1.3 pontban foglalt célokra 500.000 azaz ötszázezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.5 az 1.4 pontban foglalt célokra 400.000 azaz négyszázezer forintot pénzbeli
támogatásként
oszthat szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.

3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2015. 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 Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent
Antal Népház teremhasználatára 2015-ben a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a
Szent Antal Népház 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) Gyomaendrődi 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;
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-, 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, 2016. január 1. és 2016.
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
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
B1
B2
B3
B4
C
C1
C2

Ingatlan üzemeltetés költségei
Jármű üzemeltetés költségei
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
PR, marketing költségek
Humánerőforrás fejlesztésének költségei
Utazás, kiküldetés költségei
Szállítás költségei
Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
Bérköltség
Megbízási díj
Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
Egyéb foglalkoztatás költségei
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése

6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján
keresztül elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtását megelőzően minden,
elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak regisztrálnia kell
magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a
12BEUINT_CIV jelű ÁNYK-ba 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 TAMAPALY16 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 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 29.

A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás
elutasításáról az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság 2016. március 22-i, támogatói döntésre a Képviselőtestület 2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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 2016. 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 2017. 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.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. 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
idegenforgalmi feladatainak ellátását és nemzetközi kapcsolatainak mélyítését.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban
foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
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.
2016-ban 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,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
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 2.250.000 forintot, azaz kettőmillió-kettőszázötvenezer forintot oszthat
szét a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a bíróság által 2015. december 31-ig jogerősen nyil-

vántartásba 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 viszszavonja;
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, 2016. január 1. és 2016. 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:
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
ÁNYK-ba 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 TAMAPALY16 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: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
TAMAPALY16 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. március 23-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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 öszszeg 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 2016. 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 2017. 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.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2016. 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 Pályázati Útmutató 2016, amely letölthető a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.
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 2016-ban a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -,
szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó
szerv (a továbbiakban: Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
összesen 3.600.000 forintot, azaz hárommillió-hatszázezer forintot oszthat szét a
2016. 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 2015. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.3 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,

d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
h) azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, 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 viszszavonja;
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, 2016. január 1. és 2016. 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. 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 2016-ban 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
ÁNYK-ba 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 TAMAPALY16 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: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
TAMAPALY16 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje
A pályázatok előzetes bírálatára a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2016. március 21-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2016.
március 31-i ülésén kerül sor.
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 öszszeg 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 2016. 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 2017. 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.

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2016. 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 2016, 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 tizenkettőmillió
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 Erzsébet-ligeti 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 2015. 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-, illeték- vagy 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, 2016. január 1. és 2016.
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:
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 ÁNYK-ba 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 TAMAPALY16 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: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2015. február 29.
Pályázati űrlap (TAMAPALY16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) Az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2015. 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 és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
10. Az elbírálás határideje

A pályázatok előzetes bírálatára a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 2016. március 23-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület
2016. március 31-i ülésén kerül sor.
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 2016. 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 2017. 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.
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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 2016. 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 TAMAPALY16 jelű elektronikus űrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2016. február 29. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 29.
Cím: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati űrlapok (TAMAPALY16, TAMATER16)
Ügyfélkapun keresztül: 2016. február 29., 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 -

TAMAPALY16 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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TAMATER16 űrlap

Ez az űrlap kizárólag a Civil Alap B) komponensében alkalmazható a Katona József Művelődési Ház és Közösségi Ház teremhasználatának térítésmentes igénybevételére.
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TAMAELSZ16 pályázat elszámoló űrlap (v2.0)

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.

- 22 -

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
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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
TAMAMOD16 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 2017. 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
2016.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-16 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.
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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.
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3. ábra

A nyomtatványhoz maximum 980 darab PDF dokumentum csatolható,
amelynek mérete együttesen nem haladhatja meg a 10 megabájtot. Cél-
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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 nagyméretűek 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 2016. 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 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri Alap terhére
kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés)
terjed ki.
2. Az ÁSZF hatálya a 2016. 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 TAMAELSZ17 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 TAMAELSZ17 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 TAMAMOD16 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 2016. évi költségvetéséről szóló
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.

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Projektötletek benyújtása a TOP pályázati kiírásokra
Kürtiné Erdősi Klára, Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2015. december 23-án, illetve 2016. január 5-én a Széchenyi 2020 keretében megjelentek a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program első pályázati felhívásai. Az Önkormányzatunk esetében releváns pályázati
konstrukciók pályázati céljait, a támogatási kereteket, a pályázati kérelmek benyújtására meghatározott határidőket,
valamint az egyes konstrukciókhoz tervezett projektötleteket az alábbiakban kívánjuk ismertetni.
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
Támogatható tevékenységek: Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a
csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével; belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és
vízvisszatartási célú tározók fejlesztése, rekonstrukciója; belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető
rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója; belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális
vízkár elhárítási fejlesztései.
Támogatási keret Békés megyében:
1 600 millió Ft
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2016.02.18-2016.04.18
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
10-400 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
4-7
Projektötlet: A konstrukció keretében támogatási kérelmet tudunk benyújtani a Belvíz IX megvalósítása érdekében,
mely magába foglalja gyomai településrészen a Kossuth Lajos, Bajcsy Zsilinszky, Botond, Kállai Ferenc,
Fegyvernek, Fő út, Tompa, Jókai, Kálvin, Petőfi, Újkert sor, Szent István, Bethlen Gábor, Szélső utcák tervek szerint
meghatározott szakaszait, valamint az endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár, Selyem, Korányi,
Dózsa György, Blaha, Egressy, Juhász Gyula, Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó P., Körös, Vadász,
Halász, Bányász utcák tervek szerint meghatározott szakaszait.
TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés
Támogatható tevékenységek: Kerékpáros barát fejlesztés (kerékpárforgalmi útvonal kialakítása lakott területen
kívül, teljes településen, településrészen, települések között, stb.); közbringa rendszer kiépítése, bővítése;
forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés.
Önállóan nem támogatható tevékenységként a projekt keretében lehetőség lesz forgalmi épületek fejlesztésére,
forgalomirányítás, utas tájékoztatás, elektronikus jegyrendszer fejlesztésére.
Támogatási keret Békés megyében:
2 500 millió Ft
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2016.01.29-2016.03.31
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
50-400 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
5-7
Projektötlet: Jelen konstrukció keretében lehetőség nyílik a Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig megépíteni a
kerékpárutat.
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Támogatható tevékenységek: Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi
gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásnak helyt adó helyiségek felújítása, átépítése, bővítése, meglévő jelenleg más funkciót beöltő - épületben történő kialakítása, valamint új helyiség, épület építése.
Kizárólag meglévő praxis/ védőnői szolgálat fejlesztése támogatható.
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A projekt keretében lehetőség lesz eszközbeszerzésre, járműbeszerzésre, udvarfelújításra, parkolóhely létesítésére,
garázs/tároló kialakítására, önkormányzati tulajdonban lévő lakás - mely biztosítja a háziorvos, házi gyermekorvos,
fogorvos, védőnő lakhatását - felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, családbarát funkciók kialakítására a
váróteremben.
Támogatási keret Békés megyében:
865 millió Ft
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2016.02.15-2016.05.04.
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
24 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
10-60 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
20-25
Projektötlet: A háziorvosi és fogorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése az endrődi településrészen (Fő út 3.);
Házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése a gyomai
településrészen (Pikó Béla u. 3.)
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Támogatható tevékenységek: a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátás fejlesztése
támogatható, különös tekintettel az alábbiakra: étkeztetés, közösségi ellátások, házi segítségnyújtás, támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás, család-és gyermekjóléti szolgálat/központ.
Támogatható infrastrukturális fejlesztések: férőhelybővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), új
szolgáltatás létrehozása, étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása, fejlesztése, az alapszolgáltatásokhoz
kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése, az épülethez tartozó, telekhatáron belüli
külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása.
Eszközbeszerzés: eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó
tárgyi eszközök beszerzése, járműbeszerzés.
Támogatási keret Békés megyében:
715 millió Ft
Támogatási kérelmek benyújtásának időtartama:
2016.02.08-2016.04.29.
Projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő:
36 hónap
Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:
3-150 millió Ft
Támogatási intenzitás:
100 %
Támogatási kérelmek várható száma:
9
Projektötlet: A Képviselő-testület üléséig előkészítésre kerül a Térségi Szociális Gondozási Központ
fejlesztésére irányuló projektjavaslat
Az egyes pályázati kiírásoknál jelzett időtartamokon belül kell a pályázóknak benyújtani a Magyar Államkincstár
területileg illetékes irodájához a megvalósítandó projektötleteket. Az elbírálást követően, támogatott projektötlet
esetén támogatási szerződés megkötésére kerül sor, majd ezt követően a projekt előkészítés szakaszában nyílik
lehetőség a pályázatok tényleges kidolgozására és a szerződésben rögzítettek szerinti megvalósítására.
A támogatási kérelmeket online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A benyújtott kérelmeket a Támogató
hatóság formai és tartalmi szempontból ellenőrzi. Az irányító hatóság a támogatási kérelemről születő döntés
megalapozására döntés-előkészítő bizottságot állíthat fel, amely minden tartalmilag értékelt projektet megvizsgál és
elkészíti a döntési javaslatát. A Döntés Előkészítő Bizottság a döntési javaslatot felterjeszti az Irányító Hatóság
vezetőjének.
Az irányító hatóság vezetője az értékelő(k) által készített értékelő lap(ok) alapján a támogatási kérelem
támogatásáról vagy csökkentett összköltséggel, csökkentett mértékkel, illetve feltétellel történő támogatásáról, a
támogatási kérelem elutasításáról vagy újraértékeléséről dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg a döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Projektötlet benyújtása a "Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések" c. kiírásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-15 Települési
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések c. kiírásra a Belvízrendezés IX. ütem megvalósítása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"Projektötlet benyújtása a "Fenntartható közlekedésfejlesztés" c. kiírásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-15
Fenntartható közlekedésfejlesztés c. kiírásra a Kodály Zoltán utca – Endrődi híd közötti kerékpárút megvalósítása
érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
3. döntési javaslat
"Projektötlet benyújtása az "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. kiírásra (Endrőd)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. kiírásra a Felnőtt háziorvosi és fogorvosi rendelők
infrastrukturális fejlesztése érdekében Gyomaendrőd endrődi településrészén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
4. döntési javaslat
"Projektötlet benyújtása az "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" c. kiírásra (Gyoma)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-15
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Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. kiírásra a Házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi rendelők,
valamint a védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése érdekében Gyomaendrőd gyomai településrészén.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
5. döntési javaslat
"Projektötlet benyújtása a "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" c. kiírásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.2.1-15 Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése c. kiírásra az ……. érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a projekt támogatása esetén a kidolgozott
pályázati dokumentációt a végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési eljárásokhoz Bíráló Bizottságok létreozása
Nyíri Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. év elején több közbeszerzési eljárást is szükséges elindítania,
figyelembe véve a tervezett szerződések teljesítésének kezdő időpontját. Ezzel kapcsolatban a Közbeszerzési
csoport előkészítő munkákat folytat, azonban mindenképpen szükséges az eljárásokban a Bíráló Bizottságok
kijelölése.
Az eljárások előkészítésével párhuzamosan zajlik a 2015. októberében hatályba lépett, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) alapján egy új közbeszerzési szabályzat megalkotása, valamint a
2016. évi közbeszerzési terv elkészítése.
Amíg a fent jelzett dokumentumok elkészülnek, addig is szükséges a folyamatokat biztosítani, a meglévő
közbeszerzési szabályzatunk alapján, figyelemmel az új törvényi rendelkezésekre.
A január hónapban megindítani szükséges eljárások és a javasolt Bíráló Bizottsági tagok:
1. Személyszállítási szolgáltatások beszerzése
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
2. Mezőgazdasági munkák beszerzése
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
3. Földgázbeszerzés 2016-2017 évre
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
4. Szúnyoggyérítési feladatok ellátása
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: jelenleg beszerzési eljárás alatt, sikeres eljárás esetén a nyertes
ajánlattevő
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntések meghozatalára!
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"„Személyszállítási szolgáltatások Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évben induló „Személyszállítási szolgáltatások
Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
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Pénzügyi szakértelem: Tóthné Gál Julianna
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
2. döntési javaslat
"„Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évben induló „Mezőgazdasági munkák Gyomaendrődön”
tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési szakértelem: Dr. Varga Imre
Jogi szakértelem: Dr. Uhrin Anna
Pénzügyi szakértelem: Ujfalusiné Herpai Edit
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Varju Róbert
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
3. döntési javaslat
"„Földgáz beszerzés Gyomaendrődön 2016-2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évben induló "Földgázbeszerzés Gyomaendrődön 20162017" tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Ugrainé Gróf Éva
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Balskó Ivett
Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
4. döntési javaslat
"„Szúnyoggyérítési feladatok 2016.” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évben induló „Szúnyoggyérítési feladatok 2016.” tárgyú
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: jelenleg beszerzési eljárás alatt, sikeres eljárás esetén a nyertes
ajánlattevő
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2016. 01. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Nyíri Szmolár Eszter
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lemondás alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Lehóczkiné Timár Irén, Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének alpolgármestere beadvánnyal fordult
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez. Ezen beadványában Alpolgármester Asszony
nyilatkozik, hogy 2016. január 1. napjától a részére megállapított tiszteletdíjából 44 715 Ft/hó összegről lemond.
A Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) és (3)
bekezdése a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítésének kiszámítását meghatározza.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület a 485/2014. (X. 23.) Gye. Kt. határozatában megállapította az
alpolgármesteri tiszteletdíj bruttó 183 230 Ft/hó, és költségtérítés 27 485 Ft/hó összegeket. Az Mötv. 80. § (2)
bekezdése értemében a társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Lemondás alpolgármesteri tiszteletdíj egy részéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Lehóczkiné Timár Irén társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíjának egy részéről való írásbeli lemondását. 2016. január 1. napjától az általa felvenni kívánt tiszteletdíj
összege bruttó 138 515 Ft/hó és 27 485 Ft/hó költségtérítés.
A lemondott összeg (44 715 Ft/hó, azaz: negyvennégyezer-hétszáztizenöt forint) kerüljön be a költségvetési rendelet
működési céltartaléka közé.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2016. január 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szennyvízcsatlakozási pályázat 2. fordulója
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 617/2015 (XII.03.) Gye. Kt határozatával érvényesnek és eredményesnek
nyilvánította a Tímár Sándorné (Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22.), Budai Sándorné (Gyomaendrőd,
Apponyi u. 6.), Cmarkó Józsefné (Gyomaendrőd, Hősök útja 36.), Nagy Ernőné (Gyomaendrőd,
Baross G. u. 16.), Zanyik Béla (Gyomaendrőd, Juhász Gyula u. 38.), és Szécsi Diána (Gyomaendrőd,
Sugár út 124.) szennyvízcsatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát.
A képviselő-testület 619/2015 (XII.03.) Gye. Kt határozatával döntött arról is, hogy a pályázatot
100.000 Ft-ra megnövelt pályázható összeggel újból kiírja, úgy hogy a korábbi nyertes pályázók
további 40.000 Ft-ra pályázhatnak.
A pályázati kiírás 2015. december 10-én a Képviselő-testületi döntésben foglalt feltételekkel
meghirdetésre került.
A pályázat beadási határidejéig (2016. január 13. 16:00 óráig) csak a korábban is nyertes pályázók
nyújtottak be pályázatot a kiegészítő 40.000 Ft elnyerésére.
A benyújtott pályázatok mindenben megfelelnek a pályázati követelményeknek, ezért támogatásban
részesíthetők.
A két pályázati kiírásra összesen 600.000 Ft összegű pályázat érkezett, mely a rendelkezésre álló
2.334.000 Ft 25,7 %-a.
Kérem a T. Képviselő-testülettől a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Pályázatok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a a Képviselő-testületnek, hogy az LSZT-2015/2 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett pályázatok közül:
1) Tímár Sándorné Gyomaendrőd, Rácz Lajos utca 22. szám alatti ingatlana
2) Budai Sándorné Gyomaendrőd, Apponyi u. 6. szám alatti ingatlana
3) Cmarkó Józsefné Gyomaendrőd, Hősök útja 36. szám alatti ingatlana
4) Nagy Ernőné Gyomaendrőd, Baross G. u. 16. szám alatti ingatlana
5) Zanyik Béla Gyomaendrőd, Juhász Gyula u. 38. szám alatti ingatlana
6) Szécsi Diána Gyomaendrőd, Sugár út 124. szám alatti ingatlana
szennyvízcsatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó többlet támogatás elnyerésére vonatkozó pályázatát
érvényesnek nyilvánítsa. A Képviselő-testület a pályázókat 40.000 Ft összegű támogatásban részesítse, továbbá
a Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2016. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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