ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2017. január 26.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2017. 01. 26-i ülésre

176/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Rózsakert Idősek Otthona előtt és a Hősök terén kialakítandó parkolók tervezési
munkáira forrás biztosítása
Határidő: 2016. 06. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. június 15.
A Rózsakert Idősek Otthona előtt és a Hősök terén kialakítandó parkolók tervezési
munkáira a tervezési szerződések megkötésre kerültek, az építési engedélyek kiadása
megtörtént.
179/2016. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat kiírása
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.
A "Lakossági szennyvíz-csatlakozás támogatása" pályázat kiírása megtörtént, a
benyújtott pályázatok folyamatosan kerülnek elbírálásra, illetve a feltételeknek
megfelelő pályázatok támogatásra.
213/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Településrendezési Eszközeinek 6. és 7. sz módosításának
kezdeményezése-partnerségi egyeztetés
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.
Gyomaendrőd Településrendezéséhez kapcsolatos szerződések megkötésre kerültek,
a tervező kiválasztása megtörtént.
214/2016. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrőd Településrendezési Eszközeinek 6. és 7. sz módosításának
kezdeményezése-településrendezési eszközök módosítása
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.

Gyomaendrőd Településrendezéséhez kapcsolatos szerződések megkötésre kerültek,
a tervező kiválasztása megtörtént.
275/2016. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Losonczy utcai záportározó tereprendezése
Határidő: 2016. 08. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. augusztus 30.
A Losonczy utcai záportározó tereprendezési munkáinak elvégzése a vállalkozási
szerződésben foglalt határidőn belül megtörtént.
328/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Öregszőlői földutak mechanikai stabilizációjához önkormányzati támogatás
nyújtása
Határidő: 2016. 07. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. július 30.
A Képviselő- testület támogatta a lakossági önerő bevonását az Öregszőlői földutak
mechanikai stabilizációjába, és az alábbi utak stabilizációjához Önkormányzati
támogatást nyújtott, a munkálatok elvégzésre kerültek: Kör utca, Kis utca
Polyákhalmi utca esetében.
331/2016. (VI. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ifjúsági lakótelep közvilágításának bővítése
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.
Az Ifjúsági lakótelep közvilágításának hagyományos technológiával történő bővítése
céljából a munkaterület átadása a kivitelezőnek 2017. január 13-án történt meg .
389/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Dobi István utca közterület megnevezésének Dob utca megnevezésre módosítása
Határidő: 2016. 12. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 31.
Az utcanév módosítás a Központi Címregiszterben átvezetésre került, a változásról
az érintett lakók, a Járási Hivatal, cégbíróság, Posta és a nagyobb közműszolgáltatók
értesítést kaptak.
391/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Pályázati lehetőség köztéri műalkotás állítására az '56-os emlékév keretében
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. november 30.
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító pályázatunk

benyújtásra került, azt KKETTKK-56P-02-0434 projekt azonosító számmal iktatták
és befogadták. A pályázatunkról döntés még nem született.
A Képviselő-testület januári ülésén foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az emlékmű
állítása körül felmerült nehézségek kapcsán fenntartja-e az 1956-os emlékmű
állításának szándékát a MANK szakvéleményben adott szempontokkal, abban az
esetben is, ha a pályázat nem, vagy annak költségvetésében tervezettnél kisebb
támogatási intenzitással lesz nyertes és ennek költségét a 2017. évi költségvetésében
biztosítja, vagy az 1956-os emlékmű állításának szándékától a megvalósítás várható
pénzügyi nehézségei miatt eláll és a KKETTKK-56P-02-0434 pályázatát
visszavonja.
405/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gundel Tiborné részére 100.000 Ft összegű támogatás megítélése -lakossági
szennyvízcsatlakozás
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.
Az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvíz-csatlakozás támogatása"
című felhívásra beérkezett Gundel Tiborné Gyomaendrőd, Selyem út 82. számú
ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázata érvényes és a
pályázó 100.000 Ft összegű támogatásban részesült.
406/2016. (VIII. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Csatári Mihály részére 100.000 Ft támogatás megítélése -lakossági
szennyvízcsatlakozás
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.
Az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvíz-csatlakozás támogatása"
című felhívásra beérkezett Csatári Mihály Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. számú
ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázat érvényes volt és a
pályázó 100.000 Ft összegű támogatásban részesült.
504/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolója
Határidő: 2016. 12. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
505/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolója
Határidő: 2016. 12. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 27.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaközszolg Kommunális Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolóját.
507/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolója
Határidő: 2016. 10. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
511/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolója
Határidő: 2016. 10. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról
készített beszámolóját.
513/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolója
Határidő: 2016. 10. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. október 27.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2016. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
523/2016. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyiségbiztosítás a Székely Mihály Modellező és Sportklub részére- Szabadság utca
6. szám
Határidő: 2016. 11. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. november 30.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete döntése alapján a Gyomaendrőd,
Szabadság utca 6. szám alatti ( 5350 hrsz. ) ingatlan területén lévő II. számú épületet
határozatlan időtartamra haszonkölcsönbe lett adva a Székely Mihály Modellező és
Sport Klub (5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21.) részére. A haszonkölcsön
szerződést a felek aláírták, az épület birtokba adása megtörtént.
598/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi közterület elnevezése- Farkasfoki kertsor
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 28.
A közterület elnevezés rögzítésre került a Központi Címregiszterben. Ezzel
egyidejűleg az eseményről értesítést kapott a Járási Hivatal és Posta is.
599/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi közterület elnevezése- Leányvár út
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 20.
A közterület elnevezés rögzítésre került a Központi Címregiszterben. Ezzel
egyidejűleg az eseményről értesítést kapott a Járási Hivatal és Posta is.
600/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi közterület elnevezése-Telekparti út
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 20.
A közterület elnevezés rögzítésre került a Központi Címregiszterben. Ezzel
egyidejűleg az eseményről értesítést kapott a Járási Hivatal és Posta is.
601/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi közterület elnevezése-Tölgy utca
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 20.
A közterület elnevezés rögzítésre került a Központi Címregiszterben. Ezzel
egyidejűleg az eseményről értesítést kapott a Járási Hivatal és Posta is.
602/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi közterület elnevezése - Doboskert utca
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 20.
A közterület elnevezés rögzítésre került a Központi Címregiszterben. Ezzel
egyidejűleg az eseményről értesítést kapott a Járási Hivatal és Posta is.
603/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Külterületi közterület elnevezése - Kislapos utca
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 20.
A közterület elnevezés rögzítésre került a Központi Címregiszterben. Ezzel

egyidejűleg az eseményről értesítést kapott a Járási Hivatal és Posta is.
621/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Lakossági szennyvízcsatlakozási támogatás Nagy Lajos részére
Határidő: 2016. 12. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 31.
Az LSZT-2016 pályázati azonosítójú „Lakossági szennyvíz-csatlakozás támogatása"
című felhívásra beérkezett Nagy Lajos Gyomaendrőd, Tompa Mihály utca 2. számú
ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázat érvényesnek
bizonyult és 100.000 Ft összegű támogatásban részesült.
622/2016. (XII. 15.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a Templom-zugban és a Hármas-körös folyó árterében lévő strandok
üzemeltetéséről
Határidő: 2016. 12. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2016. december 15.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Pájer Sándor
bérlő beszámolóját a Templom-zugban és a Hármas-körös folyó árterében lévő
strandok üzemeltetéséről.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló
orvosi tevékenység háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló
14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendeletet felülvizsgálata – 2. forduló
Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. novemberi ülésén tárgyalta és elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelet-tervezetet. A képviselő-testületi ülést követően a hivatal írásban kezdeményezte véleményezési eljárást a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnél. A vélemény önkormányzathoz történő megérkezését követően van
lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására. A NEFI véleménye 2017. január 9.
napján megérkezett, melyben a NEFI kinyilvánította, hogy a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek
szerinti felosztások megfelelőek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
megalkotni szíveskedjenek.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5-6. §-ában meghatározott alapellátási kötelezettség megvalósítását.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet által szabályozott alapellátási
körzetek biztosítják, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői, fogorvosi
alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények gyermekei és
tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok ellátásának
biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály, az
egészségügyi alapellátásról szóló törvény teszi kötelezővé. A helyi önkormányzat a rendelet megalkotásával törvényi
kötelezettségnek tesz eleget.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet
végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
/2017. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői,
fogorvosi alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények
gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok
ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.
Részletes indokolás
1. § Az önkormányzat az egészségügyi alapellátást, mint kötelező feladat-ellátást a településen kialakított
alapellátási körzetekben biztosítja.
2. § Az önkormányzat meghatározza a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek számozását,
területét. Az önkormányzat 2017. február 1. napjától 4, 2017. március 1. napjától 3 fogorvosi körzetet alakít ki.
3. § Az önkormányzat meghatározza a területi védőnői körzetek számozását, területét. Az önkormányzat
meghatározza az iskola és ifjúságegészségügyi ellátás intézményi felosztását a kialakított orvosi körzeteknek
megfelelően.
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4. § Az önkormányzat meghatározza az ügyeleti ellátás szolgáltatási területét.
5. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
/2017. ( . ) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről
rendelet-tervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatait
a) e rendelet szerint kialakított házi gyermekorvosi, felnőtt háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői körzetekben,
b) az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátást, és védőnői szolgálatot valamint az iskolafogászati ellátást e
rendelet szerinti intézményi felosztás szerint biztosítja.
2. § (1) Gyomaendrőd közigazgatási területén az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti
működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység a következő orvosi körzetekben folytatható:
a) 7 felnőtt háziorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.
b) 3 házi gyermekorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.
c) 4 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 3. melléklet tartalmazza.
d) 3 fogorvosi körzet, melynek sorszámát és területének meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5 területi védőnői ellátási körzetet alkot, a körzetek területének
meghatározását az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A 4 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A 3 fogorvosi körzethez kapcsolódó iskolafogászati ellátás intézményi felosztását a 9. melléklet tartalmazza.
4. § Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás szolgáltatási területe a település teljes
közigazgatási területére terjed ki.
5. § (1) Ez a rendelet – a 6. § (1) bekezdés kivételével – 2017. február 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Városában a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység
háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.
6. § (1) A 2. § (1) bekezdés d) pontja, a 3. § (5) bekezdése 2017. március 1. napjával lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2. § (1) bekezdés c) pontja és a 3. § (4) bekezdése.
1. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Háziorvosi körzetek
1. körzet
1
2
3
4

A
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ADY ENDRE
ÁLMOS
ARANY JÁNOS

C
utca
utca
utca
utca

D

3

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

ÁRPÁD
ATTILA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BOCSKAI ISTVÁN
BOCSKAI ISTVÁN
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DOBÓ ISTVÁN
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
HÁMÁN KATÓ
HANTOSKERTI
HŐSÖK
HŐSÖK
HŐSÖK
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
KÁLLAI FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KELETI
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KNER
KOSSUTH LAJOS
KÖRGÁT
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LISZT FERENC
LUTHER
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RÁKÓCZI FERENC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZONDY GYÖRGY
TANYA VII.
TANYA VII.
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utca
utca
utca
út
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
útja
útja
útja
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tér
utca
utca

000001
000002
000067

000043
000040
végig

000001
000002
000001
000002

000037
000034/0001
000031/0001
000018

000000 0043 000043
000044
000044
000045
000045
000046
végig

lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
4

000001
000002

000073
000038

000001
000002

000029
000038

000004

000040

000001
000002

000025
000020

000001

000014

000094
végig
000859/0002 végig
000000 0015 000000 0034B
000016
000017
000023
000035
000001
000033/0001

Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Páratlan
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Hrsz. foly.
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

62
63
64
65

5500
5500
5500
5500

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ZRÍNYI ILONA
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
Üdülő-telep
utca
utca

0000035

000039/0001

000001
000002

000026
000028

D
000044
000045
000039

E
végig
000061
végig

000020
000033

végig
végig

000135
000160
000001

végig
végig
000039/0001

000040
000075

végig
végig

000031
000040
000005
000042

végig
végig
végig
végig

000022
000027/0001
000001
000002
000001
000001
000000 0001
000001
000019
000034
000041

végig
végig
000041/0001
000064/A
000085/0011
000024
000000 0001
000015/0004
000022 B
000034
végig

D

E

000036

végig

000041

végig

Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Folyamatos

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DAMJANICH JÁNOS
DR. PIKÓ BÉLA
EÖTVÖS JÓZSEF
FŐ
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
HATÁR GYŐZŐ
JÓKAI MÓR
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATÓ JÓZSEF
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
LEHEL
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
TANYA VII.
TOMPA MIHÁLY
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WESSELÉNYI MIKLÓS
WODIÁNER ALBERT

C
út
út
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
út
út
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
utca
utca
tér

F
Páros
Páratlan
Páratlan
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Teljes
Teljes

3. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
BÁNOMKERTI
BOCSKAI ISTVÁN
CSOKONAI VITÉZ M.
DR. SZILÁGYI FERENC
ERKEL FERENC
ERZSÉBET
FÁY ANDRÁS
GÁRDONYI GÉZA
GYÓNI GÉZA
HÁRSFA

C
út
utca
utca
üdülő-telep
utca
liget
utca
utca
utca
utca
5

F
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

KATONA JÓZSEF
KÖLCSEY FERENC
KŐRÖS
LÉVAI
LOSONCZI ISTVÁN
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
NAGY SÁNDOR
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
RADNÓTI MIKLÓS
RÉV
RÓZSA FERENC
SEMMELWEIS IGNÁC
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZÉKELY BERTALAN
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
TOMPA MIHÁLY
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
sor
utca
utca
utca

000015
000043
000066

végig
végig
végig

000025

végig

000000
B 000000
000000 A A 000000 D
000000*B B végig

B
A

000027
000029
390039/0001

000027/A
végig
végig

D

E

000110
000111

000156/0001
000133

000111
000124

végig
végig

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Hrsz.foly.
Teljes
Teljes
Folyamatos
Folyamatos
Hrsz.foly.

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
AVRAM
BALASSI BÁLINT
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BÍRÓ
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
FŐ
FŐ
GÉZA FEJEDELEM
GUTENBERG
IPARTELEP
KÁLMÁN FARKAS
KERESZTÚRI
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MÓRA FERENC
NÉMETZUGI
NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
RÁCZ LAJOS
SELYEM
SELYEM

C
tanya
utca
utca
utca
tanya
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
lakótelep
utca
út
út
6

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros

25
26

5500
5500

SZENT ISTVÁN
TANYA VI.

utca

Teljes
Teljes

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

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
BABITS MIHÁLY
BÁNYÁSZ
BARTÓK BÉLA
BEM
CSEJTI
DANKÓ PISTA
DOB
FAZEKASZUGI 5-ÖS
FŐ
FŐ
HALÁSZ
HATHÁZ
HONVÉD
IFJÚSÁGI
IRIMIÁS TANYA
JÓZSEF ATTILA
KÁNTORKERT
KÁRÁSZ
KÁVAI TANYA
KINIZSI PÁL
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KŐRÖS
KÜRT
LILIOM
MÁRTON GÁBOR
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MOHÁCSI
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NAP
NAPKELETI
OLAJOSOK
POLÁNYI MÁTÉ
SELYEM
SELYEM
SIMAI
SUGÁR
SUGÁR
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA IV.
TANYA V.
TEMPLOMZUG
TÓTH ÁRPÁD
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
gátőrház
út
út
utca
utca
utca
lakótelep

D

E

000037
000052

000109
000108

000058/0001
000099
000102

végig
000129
000122

000111
000128

végig
végig

utca
sor
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
vasútállomás
utca
utca
útja
utca
út
út
utca
út
út
utca
utca

utca
utca
utca
őrházak
utca
7

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Páratlan
Páros
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

6. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
AKÁC
ALKOTMÁNY
APPONYI
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSURGÓ
DAMJANICH
DAMJANICH
DÁVID TANYA
DEÁK FERENC
DEÁK FERENC
DÉCSI
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
HÍDFŐ
HŐSÖK
KACSÓH PONGRÁC
KENDERÁZTATÓ
KISFOK
KORÁNYI FRIGYES
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
NÉPLIGET
ORGONA
POLÁNYI MÁTÉ
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
TANYA II.
TANYA II.
TANYA III.
TEMETŐ
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZRÍNYI ILONA

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

D

E

000001

végig

000002
000003

000008
000013

utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
út
út
út
út
utca
utca

000001
000002

000009
000014

000002

000014/0001

000001
000002

000035/0001
000048

000001

000028

000001
000002
000001
000002

000033
000038
000033
000044

000210
000286/14

végig
végig

D

E

000002

végig

000010

végig

utca
utca
utca
utca

F
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Folyamatos
Hrsz. foly.
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

7. körzet
1
2
3
4
5
6

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
ÁLMOSDOMB
APPONYI
BACSALAPOSI
BAROSS GÁBOR
CSILLAGOS
DAMJANICH

C
utca
utca
út
utca
utca
utca
8

F
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Páros

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

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

DAMJANICH
DEÁK FERENC
DEÁK FERENC
DIÓFA
ENDRŐDI
HATÁR
ISKOLA
JUHÁSZ GYULA
KIS
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KÖR
MIRHÓI
PÁSKUMI
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
SZARVASI
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TORONYI
TULIPÁN
UGARI
ZÖLDFA
ZSÁK

utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
út
utca
út
út
út
út
út
utca
utca
út
utca
utca
utca
út
utca
utca

000015
000011
000016

végig
végig
végig

000015

végig

000029

000058

000035
000040
000035
000046

000097
000100
000109
000126/0001

000013

000185

Páratlan
Páratlan
Páros
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

2. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Házi gyermekorvosi körzetek
1. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
AKÁC
ALKOTMÁNY
APPONYI
BABITS MIHÁLY
BÁNYÁSZ
BAROSS GÁBOR
BARTÓK BÉLA
BEM
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSEJTI
CSILLAGOS
CSURGÓ
DAMJANICH
DANKÓ PISTA
DEÁK FERENC
DÉCSI
DOB
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
9

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

5502
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

ENDRŐDI
FAZEKASI
FAZEKASZUGI 5-ÖS
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATHÁZ
HÍDFŐ
HONVÉD
HŐSÖK
IRIMIÁS TANYA
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KACSÓH PONGRÁC
KÁNTORKERT
KÁRÁSZ
KÁVAI TANYA
KENDERÁZTATÓ
KISFOK
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KŐRÖS
KÖZTÁRSASÁG
KÜRT
LÁBAS
LILIOM
MÁRTON GÁBOR
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NAP
NAPKELETI
NÉPLIGET
OLAJOSOK
ORGONA
POLÁNYI MÁTÉ
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SIMAI
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA IV.
TANYA V.
TEMETŐ

utca
utca
gátőrház
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
tere

000001
000002

000109
000108

1
2

109
122

utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
út
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
vasútállomás
utca
utca
út
útja
utca
utca
utca
út
út
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca

utca
10

Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

TEMPLOMZUG
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
TULIPÁN
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA
ZSÁK

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

utca
utca
utca
utca
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca
utca
2. körzet

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

A
5500
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5502

B
ADY ENDRE
ÁLMOSDOMB
AVRAM TANYA
BACSALAPOSI
BALASSI BÁLINT
BÁNOMKERTI
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BÍRÓ TANYA
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DAMJANICH JÁNOS
DÁVID TANYA
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
DIÓFA
EÖTVÖS JÓZSEF
FŐ
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
GÉZA FEJEDELEM
GUTENBERG
GYÓNI GÉZA
HATÁR
IFJÚSÁGI
IPARTELEP
ISKOLA
KÁLMÁN FARKAS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATÓ JÓZSEF
KATONA JÓZSEF
KERESZTÚRI
KINIZSI PÁL
KIS
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
KÖR

C
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
utca

D

utca
utca
tér

000020
000033

utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
út
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
11

000110
000111

000040
000077

000031
000034/0002

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páros
végig
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000156/0001 Páros
000133
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páros
végig
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5502
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500

LEHEL
LÉVAI
LOSONCZI ISTVÁN
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MÓRA FERENC
NAGY SÁNDOR
NÉMETZUGI
NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
PÁSKUMI
POLYÁKHALMI
RÁCZ LAJOS
RÓZSA FERENC
SELYEM
SELYEM
SZARVASI
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZENT ISTVÁN
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TANYA III.
TANYA VI.
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
UGARI
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WESSELÉNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
lakótelep
út
út
utca
utca
út
út
út
utca
utca
utca

utca
utca
út
sor
lakótelep
utca
utca

000022
000027/0001

végig
végig

111
124

végig
végig

000031

végig

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ÁLMOS
ARANY JÁNOS
ÁRPÁD
ATTILA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
CSOKONAI VITÉZ M.
DOBÓ ISTVÁN
DR. PIKÓ BÉLA
DR. SZILÁGYI FERENC
ERKEL FERENC
ERZSÉBET

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
liget
12

D

E

000001
000002

000031/0001
000018

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

ESZE TAMÁS
FÁY ANDRÁS
FEGYVERNEK
FŐ
FŐ
HÁMÁN KATÓ
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HATÁR GYŐZŐ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
KÁLLAI FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KELETI
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KNER
KOSSUTH LAJOS
KÖLCSEY FERENC
KÖRGÁT
KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LISZT FERENC
LUTHER
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKÓCZI FERENC
RÉV
SEMMELWEIS IGNÁC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VII.
TOMPA MIHÁLY
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WODIÁNER ALBERT
ZRÍNYI ILONA
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
út
út
utca
út
utca
tér
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
tér
üdülő-telep
utca

13

000135
000160

végig
végig

000001
000002

000075
000038

000001
000002

000029
000034/0001

000001
000002

000025
000020

000001

000032

Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes

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

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
ÁLMOSDOMB
BABITS MIHÁLY
BACSALAPOSI
BÁNYÁSZ
BAROSS GÁBOR
BARTÓK BÉLA
BEM
CSILLAGOS
DANKÓ PISTA
DÁVID TANYA
DIÓFA
DOB
FŐ
HALÁSZ
HATÁR
HONVÉD
IFJÚSÁGI
ISKOLA
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KÁNTORKERT
KÁRÁSZ
KIS
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖR
KŐRÖS
KÜRT
LILIOM
MARTOS FLÓRA
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAP
NAPKELETI
OKTÓBER 6.
PÁSKUMI
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZABÓ ERVIN
SZARVASI
SZŐLŐSKERT
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA II.
TANYA III.
TORONYI
TULIPÁN

Fogorvosi körzetek
1.
körzet
C
D
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
lakótelep
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
út
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
út
utca
út
út
út
út
út
utca
út
utca
utca
utca

utca
utca
14

3. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
E

000052

000108

000038

végig

000054
000055
000057
000064

000124
000129
végig
végig

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páros
Páratlan
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

55
56
57

5502
5502
5502

UGARI
VADÁSZ
ZSÁK

út
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes

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

A
5500
5502
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5500
5502
5502
5500

B
ADY ENDRE
AKÁC
ALKOTMÁNY
APPONYI
BALASSI BÁLINT
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSEJTI
CSURGÓ
DAMJANICH
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
DEÁK FERENC
DÉCSI
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FAZEKASZUGI 5-ÖS
FŐ
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
GÉZA FEJEDELEM
HATHÁZ
HÍDFŐ
HŐSÖK
IPARTELEP
IRIMIÁS TANYA
KACSÓH PONGRÁC
KÁLMÁN FARKAS
KÁVAI TANYA
KENDERÁZTATÓ
KERESZTÚRI
KISFOK
KORÁNYI FRIGYES
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MÁRTON GÁBOR
MESTER
MÓRA FERENC
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NÉMETZUGI

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
gátőrház
út
út
út
utca
utca
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
vasútállomás
sor
15

D

E

000001
000002
000110

000133
000048
000156

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

5502
5500
5502
5502
5502
5500
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

NÉPLIGET
NYÁRSZEGI
OLAJOSOK
ORGONA
POLÁNYI MÁTÉ
RÁCZ LAJOS
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SEBES GYÖRGY
SELYEM
SELYEM
SELYEM
SELYEM
SIMAI
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZENT ISTVÁN
TANYA IV.
TANYA V.
TEMETŐ
TEMPLOMZUG
TÓTH ÁRPÁD
ÚJKERT
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA

út
utca
útja
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
út
utca
út
út
utca
utca
utca
utca

utca
utca
sor
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000037
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000053
Páratlan
000002
000052/0001 Páros
000124/0001 végig
Páros
000131
végig
Páratlan
Teljes
000001
000055
Páratlan
000002
000062
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ARANY JÁNOS
AVRAM TANYA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BIRÓ TANYA
BOCSKAI ISTVÁN
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
CSOKONAI VITÉZ M.
DR. PIKÓ BÉLA
DR. SZILÁGYI FERENC
ERKEL FERENC
ERZSÉBET
FÁY ANDRÁS
FŐ
HÁMÁN KATÓ
HÁRSFA
HATÁR GYŐZŐ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS

C
utca

D

út
út

000044
000045

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
liget
utca
út
utca
utca
tér
útja
utca

000036
000037
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000001
000002

000135

000044

E

F
Teljes
Teljes
000050
Páros
végig
Páratlan
Teljes
végig
Folyamatos
000057
Páratlan
Teljes
000031/0001 Páratlan
000018
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000185
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Folyamatos
Teljes

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

JÓKAI MÓR
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
KÖLCSEY FERENC
KŐRÖS
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKÓCZI FERENC
Rév
SEMMELWEIS IGNÁC
SZÉKELY BERTALAN
TANYA VI.
TANYA VII.
TOMPA MIHÁLY
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WODIANER ALBERT
ZRÍNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
út
utca
utca
utca

utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
tér
utca
utca

Teljes
000034/0001 Páros
000075
Páratlan
Teljes
000001
000029
Páratlan
000002
000034/0002 Páros
Teljes
Teljes
000004
000040
Páros
000005
végig
Páratlan
Teljes
Teljes
000001
000025
Páratlan
000002
000020
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
000015
végig
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000033/0001 Folyamatos
000035
000039/0001 Folyamatos
Teljes
000028
végig
Folyamatos
390039/0001 végig
Hrsz.foly.
000012
000035

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ÁLMOS
ÁRPÁD
ATTILA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BAJCSY-ZSILINSZKY
BÁNOMKERTI
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BOCSKAI ISTVÁN
BUDAI NAGY ANTAL
BUDAI NAGY ANTAL
DAMJANICH JÁNOS

C
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
17

D

E

000001
000002
000052

000043
000040
végig

000001
000020
000033

000035
végig
végig

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Páros
Páratlan
Teljes

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

DOBÓ ISTVÁN
EÖTVÖS JÓZSEF
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
GUTENBERG
GYÓNI GÉZA
HANTOSKERTI
HŐSÖK
KÁLLAI FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KÁLVIN JÁNOS
KATÓ JÓZSEF
KATONA JÓZSEF
KELETI
KINIZSI PÁL
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KNER
KOSSUTH LAJOS
KÖRGÁT
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LEHEL
LÉVAI
LISZT FERENC
LOSONCZI ISTVÁN
LUTHER
MÁTYÁS KIRÁLY
MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
NAGY SÁNDOR
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RÓZSA FERENC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉCHENYI ISTVÁN
SZONDY GYÖRGY
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI ILONA
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
út
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca

000156/0001

végig

000000 0043 000043
000001
000002
000036
000077

000031
000010/0002
végig
végig

000031
000038

végig
végig

000042

végig

000022
végig
000027/0001 végig
000000

000014

000034
000041

000034
végig

000001

000027/A

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Folyamatos

4. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Fogorvosi körzetek
1. körzet

18

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

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
AKÁC
ALKOTMÁNY
ÁLMOSDOMB
APPONYI
BACSALAPOSI
BÁNYÁSZ
BAROSS GÁBOR
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSEJTI
CSILLAGOS
CSURGÓ
DAMJANICH
DANKÓ PISTA
DÁVID TANYA
DEÁK FERENC
DÉCSI
DIÓFA
DÓZSA GYÖRGY
DR. CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
FAZEKASZUGI 5-ÖS GÁTŐRHÁZ
FŐ
FŐ
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATÁR
HATHÁZ
HÍDFŐ
HŐSÖK
IRIMIÁS TANYA
ISKOLA
JUHÁSZ GYULA
KACSÓH PONGRÁC
KÁRÁSZ
KÁVAI TANYA
KECSEGÉS-ZUG TANYA
KENDERÁZTATÓ
KINIZSI PÁL
KIS
KISFOK
KODÁLY ZOLTÁN
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KOSSUTH
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖR
KŐRÖS
KÖZTÁRSASÁG
KÜLTERÜLET TANYA
KÜRT
LÁBAS
LILIOM
MÁRTON GÁBOR
MESTER

C
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

D

utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
út
utca
utca
tere
utca
utca
utca
utca

utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
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00002
00001

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000078
Páros
00063/0002 Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

MIKES KELEMEN
MIRHÓI
NAGYLAPOSI
NAGYLAPOSI MÁV LAKÁS
NAPKELETI
NÉPLIGET
OLAJOSOK
ORGONA
PÁSKUMI
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SIMAI
SÓCZÓZUGI 1/5-ÖS GÁTŐRHÁZ
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
SZARVASI
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZŐLŐSKERT
TÁNCSICS MIHÁLY
TANYA II.
TANYA III.
TANYA IV.
TANYA V.
TEMETŐ
TEMPLOMZUG
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
TULIPÁN
UGARI
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTI
VASÚTSOR
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA
ZSÁK

utca
utca
vasútállomás
utca
út
útja
utca
út
utca
út
utca
út
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000101
Folyamatos
Teljes
Teljes
000109
Páratlan
000126/001 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

00001

út
út
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca

00001
00002

utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
őrházak
utca
utca
utca
utca
utca
utca

2. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
5500
5502
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5500

B
ADY ENDRE
BABITS MIHÁLY
BALASSI BÁLINT
BARTÓK BÉLA
BEM
BESENYSZEGI
BETHLEN GÁBOR
BOCSKAI ISTVÁN
DAMJANICH JÁNOS
DÁVIDHÁZI SÁMUEL

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
20

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

5502
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5500
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5500
5500
5502
5502
5500
5502
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

DOB
FŐ
FŐ
GÉZA FEJEDELEM
GUTENBERG
GYÓNI GÉZA
HONVÉD
IFJÚSÁGI
IPARTELEP
JÓKAI MÓR
JÓKAI MÓR
JÓZSEF ATTILA
KÁLLAI FERENC
KÁLMÁN FARKAS
KÁNTORKERT
KATÓ JÓZSEF
KATONA JÓZSEF
KERESZTÚRI
KISFALUDY
KISRÉTI
KISRÉTI
KÓS KÁROLY
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
KOVÁCS IMRE
LÉVAI
LUTHER
MADÁCH IMRE
MAGTÁRLAPOSI
MARTOS FLÓRA
MOHÁCSI
MÓRA FERENC
NAGY SÁNDOR
NAP
NÉMETZUGI
NYÁRSZEGI
OKTÓBER 6.
PÁSZTOR JÁNOS
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
RÁCZ LAJOS
RÓZSA FERENC
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZÉCHENYI ISTVÁN
TAMÁSI ÁRON
SZENT ISTVÁN
TOMPA MIHÁLY
TOMPA MIHÁLY
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

utca
út
út
utca
utca
utca
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
lakótelep
tér
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
sor
lakótelep
utca
utca
3. körzet
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00065
00080

000017
00026

000031
000038
000035
000042

0000029
0000042

000102
000111
000128

000005
000012

Teljes
000195/0001 Páratlan
000188
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
végig
Folyamatos
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
végig
Páratlan
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM ANDRÁS
ÁLMOS
ARANY JÁNOS
ÁRPÁD
ATTILA
AVRAM TANYA
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BÁNOMKERTI
BATTHYÁNY LAJOS
BÉKE
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESSENYEI GYÖRGY
BÍRÓ TANYA
BOTOND
BUDAI NAGY ANTAL
CSOKONAI VITÉZ M.
DOBÓ ISTVÁN
DR. PIKÓ BÉLA
DR. SZILÁGYI FERENC
EÖTVÖS JÓZSEF
ERKEL FERENC
ERZSÉBET
ESZE TAMÁS
FÁY ANDRÁS
FEGYVERNEK
FŐ
FŐ
GÁRDONYI GÉZA
HÁMÁN KATÓ
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HATÁR GYŐZŐ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
JÓKAI MÓR
KÁLVIN JÁNOS
KAZINCZY FERENC
KELETI
KISRÉTI
KISRÉTI
KISS BÁLINT
KNER
KNER
KOSSUTH LAJOS
KOSSUTH LAJOS
KÖLCSEY FERENC
KÖRGÁT
KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LEHEL
LISZT FERENC
LOSONCZI ISTVÁN
MÁTYÁS KIRÁLY

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
utca
liget
utca
utca
utca
út
út
utca
utca
út
utca
tér
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
út
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
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D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
00167-0171 végig
Páratlan
000190
végig
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000003
000015
Páratlan
000002
000024
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
000001
000029
Páratlan
000002
000034/0002 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
000004
000040
Páros
000005
000063
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

MIKSZÁTH KÁLMÁN
MIRHÓHÁTI
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSY MIHÁLY
PETŐFI SÁNDOR
PETŐFI SÁNDOR
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
RÁKÓCZI FERENC
RÉV
SEMMELWEIS IGNÁC
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VI.
TANYA VII.
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
TOMPA MIHÁLY
TOMPA MIHÁLY
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
WODIÁNER ALBERT
ZRÍNYI ILONA

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca

000001
000002

utca
utca
utca
000001
utca
000002
utca
sor
utca
tér
üdülő-telep

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000027
Páratlan
000040/0001 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
000001
Páratlan
000010/0001 Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
5. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez

Területi védőnői körzetek
I. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ARANY JÁNOS
BAJCSY ZSILINSZKY
BETHLEN GÁBOR
BOCSKAI ISTVÁN
BOTOND
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
DAMJANICH
ERKEL FERENC
EÖTVÖS JÓZSEF
FÁY ANDRÁS
FŐ
DR. PIKÓ BÉLA
GUTENBERG
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
JÓKAI MÓR
KATÓ JÓZSEF
KERESZTÚRI
KISRÉTI
KISFALUDY
KOSSUTH LAJOS
KÓS KÁROLY
KOVÁCS IMRE

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
út
utca
utca
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
23

D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

KÖLCSEY FERENC
LISZT FERENC
MAGTÁRLAPOSI
MIRHÓHÁTI
MÓRA FERENC
NYÁRSZEGI
PÁSZTOR JÁNOS
PETŐFI SÁNDOR
RÁKÓCZI FERENC
RÁCZ LAJOS
SELYEM
SZABADSÁG
SZENT ISTVÁN
TOMPA MIHÁLY
ÚJKERT
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
TANYA VII.
WESSELÉNYI MIKLÓS
ZRÍNYI MIKLÓS

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

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
BAJCSY-ZSILINSZKY
BÁNOMKERTI
BESSENYEI GYÖRGY
BÉKE
BUDAI NAGY ANTAL
GÁRDONYI GÉZA
GYÓNI GÉZA
HÁMÁN KATÓ
HŐSÖK
HUNYADI JÁNOS
KATONA JÓZSEF
KAZINCZY FERENC
KÁLVIN JÁNOS
KELETI
KISS BÁLINT
KINIZSI PÁL
KÖRGÁT
LEHEL
LÉVAI
LOSONCZY ISTVÁN
MIKSZÁTH KÁLMÁN
NAGY SÁNDOR
RÓZSA FERENC
SZÉCHENYI ISTVÁN
TOKAI FERENC
TOLDI MIKLÓS
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
VÁSÁRTÉRI
TANYA VI.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
sor
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
utca
II. körzet
C
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
útja
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
lakótelep
lakótelep
utca
III. körzet
24

16.22.32.
1-73.

18
30
85.

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Páros
Folyamatos
Teljes
Teljes

D

E

A, B, C, D
119 -

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

15.
21.

Páratlan
Páratlan
Teljes
Teljes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

A
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500

B
ÁCHIM
ADY ENDRE
ÁLMOS
ATTILA
ÁRPÁD
BACSÓ BÉLA
BAJCSY-ZSILINSZKY
BALASSI BÁLINT
BERCSÉNYI MIKLÓS
BERZSENYI DÁNIEL
BESENYSZEGI
BOCSKAI ISTVÁN
DÁVIDHÁZI SÁMUEL
ESZE TAMÁS
FEGYVERNEK
FŐ
GÉZA FEJEDELEM
HANTOSKERTI
HÁRSFA
HŐSÖK
KÁLLAI FERENC
KÁLMÁN FARKAS
KIS LAJOS
KŐRÖS
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR
LUTHER
MADÁCH IMRE
MÁTYÁS KIRÁLY
MÓRICZ ZSIGMOND
MUNKÁCSI MIHÁLY
NÉMETZUGI
PÁSZTOR JÁNOS
PÓSA LAJOS
RADNÓTI MIKLÓS
SEMMELWEIS IGNÁCZ
SOMOGYI BÉLA
SZABADSÁG
SZABÓ DEZSŐ
SZÉKELY BERTALAN
SZONDY GYÖRGY
TANYA VII.
VÁSÁRTÉRI
VIDOVSZKY BÉLA
VÍZMŰ
ZRÍNYI MIKLÓS

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
útja
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca

D

lakótelep
utca
sor
utca

31.,33.,34.

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

IV. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
BABITS MIHÁLY
BACSALAPOSI
BAROSS
BARTÓK BÉLA
BEM JÓZSEF
CSEJTI
CSILLAGOS
DANKÓ PISTA

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
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D

E

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

DOB
FŐ
FŐ
HATHÁZ
HONVÉD
IFJÚSÁGI
JÓZSEF ATTILA
JUHÁSZ GYULA
KODÁLY ZOLTÁN
KÖNYVES KÁLMÁN
KÖRÖS
KÜRT
LILIOM
KÁRÁSZ
KINIZSI PÁL
KÖR
MARTOS FLÓRA
MESTER
MIKES KELEMEN
MIRHÓI
MOHÁCSI
NAP
NAPKELETI
OKTÓBER 6.
OLAJOSOK
POLÁNYI MÁTÉ
POLYÁKHALMI
SIMAI
SUGÁR
SUGÁR
SZABADSÁG
SZABÓ ERVIN
TAMÁSI ÁRON
TÁNCSICS
TANYA III.
TANYA V.
TORONYI
TÓTH ÁRPÁD
UGARI
VADÁSZ
VARJASI
VASÚTSOR

utca
út
út
utca
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
lakótelep
útja
utca
út
utca
út
út
utca
utca
utca
utca

12-

87
108

I /A-

E

29

80

4639-

136
115

D

E

utca
utca
út
utca
utca
utca

Teljes
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Páros
Páratlan
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

V. körzet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

B
APPONYI
AKÁC
ALKOTMÁNY
ÁLMOSDOMB
BÁNYÁSZ
BLAHA LUJZA
BOROSTYÁN
CSURGÓ
DAMJANICH
DEÁK FERENC
DÉCSI
DIÓFA

C
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
26

F
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5500
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502
5502

DÓZSA GYÖRGY
DR CSÓKÁSI BÉLA
EGRESSY BÉNI
ENDRŐDI
FAZEKASI
GÁBOR ÁRON
HALÁSZ
HATÁR
HÍDFŐ
HŐSÖK
ISKOLA
KACSOH PONGRÁC
KENDERÁZTATÓ
KIS
KISFOK
KONDOROSI
KORÁNYI FRIGYES
KÖZTÁRSASÁG
LÁBAS
NÉPLIGET
OKTÓBER 6
ORGONA
PÁSKUMI
POLÁNYI
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
SELYEM
SELYEM
SUGÁR
SUGÁR
SZARVASI
SZÉLMALOM
SZENT ANTAL
SZŐLŐSKERT
TANYA II.
TEMETŐ
TULIPÁN
VASVÁRI PÁL
VASZKÓ MIHÁLY
ZÖLDFA
ZRÍNYI ILONA
ZSÁK

utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
tere
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
lakótelep
utca
út
utca
utca
út
út
út
út
út
utca
utca
utca

II/6-

9

1-

28

1212-

33
38
37
44

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Teljes
Folyamatos
Teljes
Páratlan
Páros
Páratlan
Páros
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes
Teljes

6. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása
-

1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ÁNTSZ kód: 040097480
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a gimnázium intézményegység
2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
ÁNTSZ kód: 040097609
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül)
5. SZÁMÚ VEGYES (ISKOLA-TERÜLETI) VÉDŐNŐI
ÁNTSZ kód: 040097477
SZOLGÁLAT
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből – az általános iskolai intézményegység
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat)
7. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
27

Iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás intézményi felosztása
1. házi gyermekorvosi körzet

2. házi gyermekorvosi körzet

3. házi gyermekorvosi körzet

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Csemetekert
Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből – az
általános iskolai intézményegység
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. – Vásártéri
óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Margaréta
Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményből - a
gimnázium intézményegység
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda – Százszorszép
Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tanulói létszámának 50 %-a
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium
8. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása

1. fogorvosi körzet

2. fogorvosi körzet

3. fogorvosi körzet

4. fogorvosi körzet

Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Csemetekert Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium – felső tagozat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium szakiskola tagozata
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – az általános iskola alsó tagozat
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium – alsó tagozat,
speciális tagozat
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium középiskola tagozata
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Margaréta Óvoda
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. –
Vásártéri óvoda
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – az általános iskola felső tagozat
Gyomaendrődi Kiss Bálint Általános Iskola – felső tagozat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Százszorszép Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola – alsó tagozat
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – gimnáziumi intézményegység
9. melléklet a /2017. ( . ) rendelethez
Iskolafogászati ellátás intézményi felosztása

1. fogorvosi körzet

2. fogorvosi körzet

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. – Selyem úti Óvoda
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit kft. – Tulipános Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Csemetekert Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Margaréta Óvoda
28

3. fogorvosi körzet

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. –
Vásártéri Óvoda
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – az általános iskola
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda –
Százszorszép Óvoda
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
intézményből – gimnáziumi intézményegység

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló /2017. ( . ) önkormányzati rendelet
1. függelék
Felnőtt háziorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet
5. körzet
6. körzet
7. körzet
Gyermekorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
Fogorvosi körzetek
1. körzet
2. körzet
3. körzet
4. körzet

Dr. MacsáriJudit
Dr. Schóber Ottó
Dr. Katona Piroska (helyettesítés)
Dr. Kolozsvári Árpád
Dr. Petrikó Attila
Dr. Petrikó Attila (helyettesítés)
Dr. Varga Edit Brigitta
Dr. Varga Géza
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Katona Piroska
Dr. Kerekes Attila
Dr. Török Anna
Dr. Török Anna (helyettesítés)
Dr. Kerekes Attila (helyettesítés)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
úgy döntött, hogy a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői feladat-ellátás biztosítására 2017.
január 1. napjától a Térségi Szociális Gondozási Központból a Család és Gyermekjóléti Központ intézményegység
kiválik és önálló intézményként önkormányzati fenntartásban változatlan személyi és tárgyi feltételekkel
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ elnevezéssel látja el a fenti feladatokat.
Az intézmény átszervezése a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát is szükségessé teszi, a rendelet
normaszövegén át kell vezetni az új intézményi struktúrát.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a rendelet megalkotásához a társulásban
résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása is szükséges. Csárdaszállás és Hunya
települések Képviselő-testületei jelen előterjesztés megtárgyalásával párhuzamosan tárgyalják a rendelet
módosítását, döntésükről szóban tájékoztatjuk a képviselő-testületet.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelettervezet, kérem, szíveskedjenek azt megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az Önkormányzat rendeletében
meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és
érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: Nem releváns
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A
rendelet megalkotásával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes
gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
…/2017. (…..) önkormányzati rendelet
Általános indokolása
Az Önkormányzat rendeletében meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújt a gyermekek
törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez.
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Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Az Önkormányzat az óvodai feladat-ellátást Társulás útján biztosítja, ezért a társulási feladatként biztosított ellátás
tekintetében szükséges meghatározni a rendelet területi hatályát, mely nem más, mint a tárulást alkotó három
önkormányzat közigazgatási területe.
A 2. § indokolása:
Az Önkormányzat rögzíti az általa biztosított természetbeni ellátásokat és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokat.
A 3.-5. § indokolása:
Az Önkormányzat a törvény által előírt integrált szolgáltatásként biztosítja a család és gyermekjóléti szolgálat és
központ feladatait.
A 6. § indokolása:
Az Önkormányzat a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa fenntartott Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő alkalmazásával látja el.
A 7. § indokolása:
Rendelkezik a rendelet hatálybalépésének időpontjáról.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
" gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
…/2017. (…….) önkormányzati rendelet
a gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a
személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a 7. § (1) bekezdése tekintetében Csárdaszállás Község Önkormányzata és
Hunya Község Önkormányzata hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A gyermekek részére nyújtható természetbeni ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX.
2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya a rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község valamint Hunya Község közigazgatási területén állandó bejelentett
lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési
engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában (továbbiakban: Gyvt.) meghatározott
személyekre.”
2. § Az ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által
biztosított
a) természetbeni ellátás:
aa) a Gyvt. 21/A §-ban meghatározott intézményi gyermekétkeztetés valamint
ab) a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített szünidei gyermekétkeztetés,
b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás:
ba) gyermekjóléti szolgáltatás - integrált feladat-ellátás a családsegítési szolgáltatással,
bb) önálló helyettes szülői feladat-ellátás.”
3. § Az ÖR. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 39. §-ában rögzített gyermekjóléti szolgáltatási feladatait a Gyomaendrődi
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Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) intézményén keresztül biztosítja.”
4. § Az ÖR. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenőrzés megszüntetéséről az önkormányzat határozattal dönt.”
5. § Az ÖR. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az 5. § (5) bekezdésében rögzített hatáskörét a Polgármesterre átruházza.”
6. § (1) Az ÖR. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 45. §-a szerinti, a gyermekek átmeneti gondozására vonatkozó feladatát az általa
fenntartott Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ útján önálló helyettes szülő (továbbiakban: helyettes
szülő) alkalmazásával látja el.”
(2) Az ÖR. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával kötött
megállapodás alapján Csárdaszállás és Hunya községek közigazgatási területén is biztosítja a helyettes szülői
ellátást.”
7. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében a helyi szociális rendelettel kapcsolatban az
alábbi javaslatot fogalmazta meg az önkormányzat számára:
„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) számú
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 45. § (4)
bekezdésével ellentétesen állapítja meg a rendkívüli települési támogatásokra való jogosultság feltételeit. Kérem a
rendeletet áttekinteni és módosítani, hogy az a Szoc. tv.-ben meghatározottakon túl ne tartalmazzon olyan feltételt,
melyek megszabására a képviselő-testületnek nincs felhatalmazása.”
A javaslat szerint a települési önkormányzatoknak nincs felhatalmazása arra, hogy a települési támogatás jövedelmi
és vagyoni feltételeit meghatározza.
Az írásbeli észrevételt követően telefonon egyeztettünk a törvényességi felügyeleti szakügyintézővel. A rendelet
normaszövegének összeállítása során figyelemmel voltunk az EMMI által kiadott rendeletalkotási segédletre. A
rendeletalkotási segédlet leszögezi az önkormányzatok mérlegelési jogkörét a rendkívüli települési támogatások
jogosultsági feltételeinek meghatározásánál, ugyanakkor kiemeli, hogy az önkormányzatok rendkívüli települési
támogatást nyújtanak jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt
események miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek.
Rendeletünk 3. § (1) bekezdése nem tartalmazza konkrétan az önkormányzat kötelező feladatát, ezért szükséges a
helyi rendelet módosítása:
„Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a
személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást
veszélyeztető élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa
bekövetkezése esetén kialakult élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül
veszélybe.”
A felülvizsgálat során áttekintésre került a rendelet teljes normaszövege, melyen az alábbi módosításokat, apróbb
pontosításokat javasoljuk átvezetni:
a 2. § (5) bekezdés Munkaügyi Központ megnevezést tartalmaz, mely megváltozott, illetve duplán szerepel
az igazolásra történő utalás – törölni kell a szövegrészt.
az 5. § (2) bekezdés tartalmazza a temetési támogatás összegét, melyet sávosan az egy főre eső jövedelem
függvényében határoztunk meg. Régi szabályozásból vettük át a legalacsonyabb összeg meghatározását, mely a
mindenkori legegyszerűbb földben történő temetés összegének 10 %-a. A korábbi szabályozásban ehhez az
összeghez volt kötve a temetési segély összege, azonban már nincs ilyen előírás, ezért javaslom, hogy a temetési
támogatás legkisebb összegének is konkrét összeget határozzunk meg: 20.000.-Ft. Így jövedelemtől függően
20.000-30.000-50.000 Ft lehet a támogatás összege.
a 8. § rendelkezik a szociális tűzifa támogatásról, gyakorlati tapasztalat alapján a szabályozást ki kellene
egészíteni a lakásfenntartási támogatás esetében alkalmazott szabályozással, mely szerint a támogatás ugyanazon
lakásra csak egy jogosultnak/családnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. Ugyanakkor a rendelet ezen szakasza meghatározza a külön lakás fogalmát is (társbérlet, albérlet,
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészei)
a 11. § (2) bekezdés b) pontja határozza meg a települési gyógyszertámogatás jövedelmi feltételeit:
támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 230 %-át. Ezzel a támogatással önkormányzatunk közel 100 személynek enyhíti
havonta jelentkező gyógyszerköltségét. Javaslom a jövedelmi határt megemelni, hogy a támogatott személyek körét
bővítsük, az eddigi 65.550.Ft helyett 71.250.-Ft-ban meghatározni. A jövedelmi határ ilyen mértékű emelése a
nyugdíjak/jövedelmek emelkedését követi, a jogosultak létszámát kismértékben növeli.
A települési gyógyszertámogatásnál, mint rendszeres támogatásnál is szabályozni szükséges a haláleset
bekövetkezését, melyet a települési lakásfenntartási támogatásnál szabályoztunk.
A települési lakásfenntartási támogatás esetében szabályozni kell, hogy amennyiben támogatott személy
szolgáltatói szerződése megszűnik, akkor a megszűnés hónapjának utolsó napjával a támogatás megszüntetésre
kerül.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a helyi rendeletet megalkotására.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az Önkormányzat által kialakított települési támogatási rendszer a rendeletmódosítással teljes mértékben megfelel a
szociális törvény előírásainak. A rendeletmódosításnak egyéb gazdasági hatása nincs. A rendelet módosítása nem
igényel többlet költségvetési forrást.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2017. ( . .) önkormányzati rendelet
Általános Indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel
összhangban a szociálisan rászorult személyek és családok segítése érdekében a szociális ellátás feltételeinek
megteremtése, biztosítása.
Részletes indokolás
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározza, hogy melyek azok az igazolások, melyeket az ügyfeleknek
a kérelem benyújtásával egyidőben be kell nyújtaniuk.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól
függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
kerülnek. Az önkormányzat meghatározza a létfenntartást veszélyeztető élethelyzet fogalmát: nem várt események,
halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a
személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.
3. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a temetési költségekre adható települési támogatás összegét 20.000.-Ftban állapítja meg, amennyiben az igénylő személy családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 200-300 %-a közé esik.
4. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a tüzelőanyagra igénybevehető támogatást ugyanazon lakásra egy
jogosultnak/családnak biztosítja, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Az önkormányzat
meghatározza, hogy mely esetekben tekinthető külön lakásnak ugyanaz a lakás (társbérlet, albérlet, jogerős bírói
határozattal megosztott lakás).
5. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a települési gyógyszertámogatás jövedelmi feltételeként az egy főre eső
jövedelmet a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-ában határozza meg.
6. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a települési gyógyszertámogatást igénybevevő személy halála esetén a
haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben biztosítja.
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata úgy rendelkezik, hogy amennyiben a települési lakásfenntartási
támogatásban részesülő személy szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltatóváltást, a
megszűnés hónapjára járó támogatás teljes összegben megilleti a támogatott személyt (szolgáltatót).
8. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
34

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Tervezet
…../2017 (……...) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. §
(5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, orvosi
igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói igazolást, illetve a pénzellátást folyósító szerv igazolásait
és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.”
2. § Az ÖR. 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül
azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség, baleset, természeti
katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése
kerül veszélybe.”
3. § Az ÖR. 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 5. § (2)
c) Az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200-300 %-a esetében a segély összege 20.000.-Ft.”
4. § Az ÖR. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1)Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd tüzelőanyag formájában
természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkezik az
Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.
(2) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(3) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.”
5. § (1) Az ÖR. 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (3)
b) akinek alkalmanként jelentkező vagy rendszeres - legalább hat hónap időtartamban fennálló - havi
gyógyszerkiadása meghaladja az 5.000.-Ft-ot, de családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és nem rendelkeznek vagyonnal.”
(2) Az ÖR. 11. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (4)
c) 5.000,- Ft ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a és 250
%-a közé esik.”
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6. § Az ÖR. 11. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a települési gyógyszertámogatásban részesülő személy a támogatás folyósításának időtartama alatt
elhalálozik, a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja, de a támogatás
további folyósítását meg kell szüntetni.
7. § Az ÖR.16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Ha a támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatásban részesülő személy
a) lakcíme megváltozik,
b) szolgáltatási szerződése megszűnik, ide nem értve a szolgáltató váltást,
c) elhalálozik,
a változás, megszűnés illetve a haláleset hónapjára járó támogatást az Önkormányzat teljes összegben folyósítja,
de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni.”
8. § Ez a rendelet 2017. február 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek kiértékeléséről
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Uhrin Anita, a Térségi Szociális Gondozási Központ gazdaságvezetője elvégezte az intézmény által biztosított
közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek kiértékelését, melyről az előterjesztés mellékletében
található tájékoztatást készített a Képviselő-testület számára.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatást tudomásul venni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított közétkeztetési elégedettség felmérésére
szolgáló kérdőívek kiértékeléséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul vette a Térségi Szociális
Gondozási Központ által biztosított Gyomaendrődi közétkeztetési elégedettség felmérésére szolgáló kérdőívek
kiértékeléséről készített intézményi tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

A TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
GYOMAENDRŐDI KÖZÉTKEZTETÉSI ELÉGEDETTSÉG FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ
KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE
1. Bevezetés
Intézményünk elégedettségi felmérést végezett 2016. december hónapban, Gyomaendrőd
közoktatási és köznevelési intézményeiben étkezők között.
A felmérést azért készítettük el, hogy valós képet kapjunk a fogyasztók elégedettségére
vonatkozóan, illetve felmérjük, vannak e, olyan problémák a közétkeztetésben, melyek
orvosolhatók, ezáltal magasabb elégedettség érhető el a későbbiekben.
A felmérést kérdőívek segítségével végeztük el, melyet név nélkül kellett kitölteni.
A felmérésben résztvevő intézmények:
 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium
 Kis Bálint Általános Iskola
 Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda (Margaréta Óvoda,
Csemetekert Óvoda, Százszorszép Óvoda)
 Gyermekliget Nonprofit Kft
 Szivárvány Gyermekekért Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft
 Tulipános Nonprofit Kft
2. A kérdőíves felmérés célkitűzései
Célunk az volt, hogy a felmérjük, a fogyasztók (tanulók, óvodások, pedagógusok), vagy
hozzátartozóik mennyire kísérik figyelemmel az étlapokat, mennyire elégedettek annak
változatosságával, mennyire elégedettek a kiszolgálásra kerülő ételek minőségével,
mennyiségével, ismertségével, továbbá ismerik e a közétkeztetésre vonatkozó 37/2014. (IV.30.)
számú EMMI rendeletet. Végül, mennyire elégedettek az intézmény által biztosított
közétkeztetéssel.
3. A kérdőív
A kérdőív 11 kérdésből állt. Ezek többsége a kiértékelhetőség miatt zárt kérdés. Nyitott kérdést
akkor alkalmaztunk, amikor a fogyasztók véleményre vonatkozó önálló megfogalmazást,
véleményt vártunk. Volt olyan kérdés is, ahol több választ is be lehetett jelölni. A végleges
kérdőívet mellékletként csatoltuk tájékoztatónkhoz.
Sajnos nem minden kérdésre kaptunk minden kérdőíven választ, és ellentétes válaszokat is
találtunk.
Az intézményekben összesen 900 kérdőívet küldtünk ki - mely közel megegyezik a jelenlegi
gyermekétkezésben résztvevők számával-, melyből összesen 482 kérdőív érkezett vissza
intézményünkhöz. Ebből 2 db kérdőívet nem tudtunk kiértékelni, mert szülői aláírással –
pedagógus kitöltő megjelöléssel kerültek azok leadásra. Így összesen 480 kérdőív került
kiértékelésre a felmérés során.
4. A kérdőívek kiértékelése
1. kérdés: A kitöltő adatai
Válaszok: A válaszadók 7,3%-a (35 fő) Pedagógus/óvónő/dajka, 18,54%-a 89 fő
tanuló/óvodás, 74,17%-a 356 fő szülő/hozzátartozó volt.

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

pedagógus/óvónő/
dajka

35
89

tanuló/óvodás

356

szülő/hozzátartozó

2. kérdés: Amennyiben szülőként/hozzátartozóként tölti ki a kérdőívet, mert gyermeke
számára igénybe veszi az óvodai/iskolai közétkeztetést, kérem jelölje, hogy Ön
figyelemmel kíséri e, az étlapokon szereplő ételek összeállítását, változatosságát, életkori
sajátosságokat?
Válaszok: A válaszadók 66,44%-a 287 fő igennel, 22,92%-a 99 fő nemmel válaszolt. 46 fő
10,65%-uk pedig a nem vonatkozik rám választ jelölte meg a kérdőíven.

46

igen

99

nem
287

nem vonatkozik
rám

3. kérdés: Hányszori étkezést vesz igénybe naponta?
Válaszok: A válaszadók 58,3%-a 281 fő háromszori étkezést vesz igénybe, 4,78% 23 fő két
alkalommal, 32,57% 157 fő egyszeri alkalommal étkezik és a megkérdezettek 4,35%-a 21 fő
azt a választ jelölte be, hogy korábban több alkalommal, jelenleg csak egy alkalommal veszi
igénybe az étkezést.

3 alkalommal (tízórai,
ebéd, uzsonna)

21

2 alkalommal (tízórai,
ebéd)

157

1 alkalommal (csak ebéd)
281
23

korábban több
alkalommal, jelenleg
csak egy alkalommal,
mert
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A 21 fő, aki a „korábban több alkalommal is igénybe vette az étkezést, de jelenleg csak egy
alkalommal étkezik, mert…..” – nyitott kérdésre általában vagy nem adott magyarázatot, vagy
az írta le, hogy nem ette meg korábban a gyerek a tízórait, uzsonnát, így egyszeri étkező lett.
4. kérdés: Mennyire elégedett az étel mennyiségével?
Válasz: A válaszadók közül 308 fő, 65,39% teljesen elégedett, 124 fő 26,33% részben
elégedett, 39 fő 8,28% pedig egyáltalán nem elégedett a kiszolgált mennyiséggel.

39

teljesen

124

részben
egyáltalán nem
308

Ennél a kérdésnél nyitott kérdés volt feltéve a részben és egyáltalán nem válaszok esetében,
melyet általában azzal a szöveges magyarázattal egészítettek ki a válaszadók, hogy: „amikor
finom az étel, akkor kevés a mennyiség, ha finom az étel a gyermek nem tud repetázni. Illetve
a tízórai, uzsonna vonatkozásában is kevésnek találják néhányan a kiszolgált mennyiséget.
5. kérdés: Mennyire elégedett az étel ízletességével?
Válasz: A válaszadók 35,73%-a 169 fő teljesen elégedett, 47,57% 225 fő részben elégedett és
77 fő 16,28% egyáltalán nem elégedett a kiszolgált ételek ízletességével.

77
169

teljesen
részben
egyáltalán nem

225

Ennél a kérdésnél is nyitott kérdésként volt feltéve a részben és egyáltalán nem válasz. Itt
egyértelműen az ízetlenség, sótlanság, fűszerezetlenség került lírásra a válaszadók által.
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6. kérdés: Mennyire elégedett az étkeztetés változatosságával?
Válasz: A válaszadók 64,14%-a 304 fő teljesen elégedett, 27,22% 129 fő részben elégedett és
41 fő 8,65% egyáltalán nem elégedett a kiszolgált ételek változatosságával.

41
teljesen
129

részben
304

egyáltalán nem

A részben és egyáltalán nem nyitott kérdésekre a válaszadók többsége azt fogalmazta meg,
hogy otthon nem étkeznek ilyen változatosan a gyerekek, egyszerűbb, hétköznapi ételek
kerülnek otthon elkészítésre. Valamint többek véleménye szerint sok olyan étel kerül
kiszolgálásra, pl. főzelék, natúr tejtermék, amit a gyerekek nem szeretnek.
Érdekesség kép, volt olyan szülő is, aki azt írta le, hogy a „gyerekek nem szeretik a főt ételt,
így kár is erőltetnünk azt”.
7. Mennyire ismert ételek kerülnek kínálatra az étkezések alkalmával?
Válasz: A válaszadók 66,24%-a 314 fő a teljesen, 153 fő 32,28% a részben, 1,47% 7 fő
egyáltalán nem választ jelölte meg.
7

153

teljesen
részben
314

egyáltalán nem

A részben és egyáltalán nem kérdésekre adott magyarázatok között a válaszadók egy része
jónak tartja az „újdonságokat” amellett, hogy a gyermekek gyakran nem találkoznak otthon
olyan ételekkel, melyek kiszolgálásra kerülnek az óvodába/iskolába.
A válaszadók másik része nem tartja helyesnek, hogy olyan ételeket szolgálunk ki, amit otthon
sem esznek a gyerekek.
Illetve voltak olyan szülők, akik nem értik miért adunk a fehér kenyéren kívül másféle pékárut
(teljes kiőrlésű, magvas kenyereket, kifliket) is a gyerekeknek, mert otthon sem eszik azt meg,
nem is vesznek sok családban otthonra sem ilyen termékeket, így a gyermek azt meg sem
kóstolja az iskolában.
Több válaszadó kifogásolja, hogy a tízórai/uzsonna során a kenyér krémmel van megkenve,
melyet a gyerek nem ismer, meg sem kóstol, mint pl. búzacsírás sajtkrém, csicseriborsó krém,
stb.
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Érdekesség kép: Volt olyan válaszadó, aki szerint ezek az „általunk kiszolgált uzsonna krémek
egyáltalán nem valók a közétkeztetésben, helyette inkább ajánlaná Jamie Olivér barangolását
Angliába című könyvbe leírásra kerülő ételek gyermekétkeztetésébe való bevezetését.”
8. Tapasztalt-e változást az elmúlt időszakban az étel minőségében?
Válasz: A válaszadók 32,2% -a 151 fő szerint általában inkább javult, 251 fő 53,52% szerint
nem változott, 14,29% - 67 fő szerint inkább romlott az ételek minősége az elmúlt időszakban.

67
151

általában inkább
javult
nem változott
inkább romlott

251

9. Hallott e, a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló EMMI rendeletről, mely szabályozza a gyermekélelmezést?
Válasz: A válaszadók közül 334 fő 72,29% igennel, 27,71% 128 fő nemmel válaszolt a
kérdésre.

128

igen
334

nem

10. Ön mennyire elégedett, a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetéssel? Kérem 1-5 ig terjedő skálán értékelje!
Válasz: A válaszadók válaszaikat az alábbiak szerint adták meg:
Válasz
1 - nem vagyok elégedett
2 - kevésbé vagyok elégedett
3 – közepesen vagyok elégedett
4 - elégedett vagyok
5 – nagyon elégedett vagyok
Összesen

fő
%
29 6,042
52 10,83
203 42,29
163 33,96
33 6,875
480 100,00
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33 29
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3 – közepesen vagyok
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163

4 - elégedett vagyok
203
5 – nagyon elégedett
vagyok

11. A kérdőív kitöltését az alábbi információk alapján végeztem el.
Válasz: Ennél a válasznál voltak, akik több választ is adtak, főként a szülők, akik a személyes
tapasztalataikat és a gyermek elmondása alapján választ is megjelölték, de voltak olyanok is
akik mindhárom választ megjelölték a kérdésre.
A válaszadók közül így 235 fő jelölte meg a személyes tapasztalataim alapján, 281 fő
gyermekem elmondása alapján és 33 fő a hallottak alapján választ.

33
235
281

személyes
tapasztalataim alapján
gyermekem elmondása
alapján
hallottak alapján

Összegzés:
A felmérés alapján a fogyasztók 2/3-a figyeli az étlapok összeállítását, változatosságát és az
életkori sajátosságokat.
A kiszolgált ételek mennyiségével a válaszadók 65% -a elégedett, a mennyiséggel nagyrészt
akkor nem elégedettek a fogyasztók/válaszadók, ha az ételt szeretik a gyerekek és nem tudnak
belőle repetázni.
Az ételek ízletességével a válaszadók közül csak 35% teljesen elégedett. További 47% -uk
részben elégedett az ízletességgel, ők sótlannak, ízetlennek ítéli meg a kiszolgált ételeket.
Az ételek változatosságával 64% teljesen elégedett és 66% tartja a kínált ételeket ismertnek,
azok akik csak részben, vagy egyáltalán nem elégedettek inkább az otthon nem kínált ételek
közétkeztetésben való megjelenését nem tartják helyesnek, melyet a gyerekek nem ismernek,
így nem is szeretik, gyakran meg sem kóstolják azt.
A válaszadók 85,72% szerint javult, vagy nem változott az ételek minősége az elmúlt
időszakban.
A közétkeztetést szabályozó EMMI rendeletről a válaszadók 72%-a hallott már.
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A válaszadók közül 16,872% nem, vagy kevésbé elégedett, 42,29% közepesen elégedett,
40,835% elégedett, vagy nagyon elégedett az intézmény által biztosított közétkeztetéssel.
Következtetés:
A válaszadók nagy többsége a sótlanságot és ízetlenséget jelöli meg problémaként.
Az óvodás korosztály vonatkozásában 3gramm lehet a napi só bevitel, mely mennyiséget már
a tízórai és uzsonna előállítása során gyakran elérik az ételek, a kész alapanyagok sótartalma
miatt (pékáru, sajt, sajtkrém, felvágott, stb). A jogszabály 7gramm-ban maximalizálja a
megengedett sómennyiséget, melyet 2021. szeptember 1. napjáig kell fokozatosan
lecsökkenteni, hogy elérje a napi 3gramm mennyiséget a háromszori étkezésben. Az ebéd
elkészítéséhez természetesen használunk sót, de jóval kevesebb mennyiségben, mint azt
otthon szoktuk, még így is előfordul, hogy túllépjük a napi megengedett/előírt mennyiséget.
Az iskolás korosztály számára a napi só bevitel 5mg, mely jelenleg maximálisan elérheti a 10
mg-ot, 2021. szeptember 1-ig azonban az ebéd vonatkozásában el kell érni a 2mg-os só értéket
ebben a korosztályban is, egész napos étkezésben pedig az 5mg-ot.
A válaszadók másik nagy problémája a teljes kiőrlésű, magvas pékáruk kiszolgálása. A
jogszabály előírja, hogy naponta egyszer kötelező teljes kiőrlésű pékárut adni mind az
óvodában, mind az iskolában.
Ízesített péksüteményt, mely 1/3 rész tartalmaz gyümölcsöt, vagy tejterméket 10 nap alatt 4
alkalommal, ízesített tejterméket (kakaó, gyümölcsjoghurt) 10 nap alatt 4 alkalommal lehet
kínálni az óvodás és iskolás korosztály számára.
Továbbra is meg van szabva a húskészítmények maximális kiszolgálásának a száma is, 10
napra maximum 5 alkalommal adható. Valamint 10 élelmezési nap alatt 3liter tejnek
megfelelő kalciumtartalmú ételt kell biztosítanunk mind az óvodások, mind az iskolások
számára a háromszori étkezések alkalmával.
Így gyakran előfordul, hogy nem ízesített tejkészítmények (kefír, natúr joghurt, poharas tej,
sajt) kerülnek kínálatra a kisétkezésekhez, melyet a válaszadók egy része szerint, szintén nem
szeretnek a gyerekek.
Ezzel párhuzamosan megy az iskolákban az iskolatej program, mely hétfőn-szerdán-pénteken
kerül kiszolgálásra valamennyi iskolás gyermek számára, ezeken a napokon intézményünk
nem kínál a tízóraihoz az iskolások számára tejtermékeket.
A kitöltött kérdőívekbe megfogalmazott problémákon intézményünk részben tud javítani,
melynek érdekében mindent meg is fogunk tenni. Folyamatosan törekszünk az ételek
ízletességének a maximalizálására. A kisétkezések vonatkozásában törekszünk a gyerekbarát
ételek előállítására, a jogszabályi keretek betartása mellett.

Gyomaendrőd, 2017. január 12.

Uhrin Anita
gazdasági vezető
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KÉRDŐÍV
a közétkeztetésről
1. A kitöltő adatai
□ pedagógus/óvónő/dajka
□ tanuló/óvodás
□ szülő/hozzátartozó
2. Amennyiben szülőként/hozzátartozóként tölti ki a kérdőívet, mert gyermeke számára igénybe
veszi az óvodai/iskolai közétkeztetést, kérem jelölje, hogy Ön figyelemmel kíséri e, az étlapokon
szereplő ételek összeállítását, változatosságát, életkori sajátosságokat?
□ igen
□ nem
□ nem vonatkozik rám
3. Hányszori étkezést vesz igénybe naponta
□ 3 alkalommal (tízórai, ebéd, uzsonna)
□ 2 alkalommal (tízórai, ebéd)
□ 1 alkalommal (csak ebéd)
□
korábban
több
alkalommal,
jelenleg
csak
egy
alkalommal,
mert
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Mennyire elégedett az étel mennyiségével?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert ………………………………………………………………………………
5. Mennyire elégedett az étel ízletességével?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert ……………………………………………………………………………….
6. Mennyire elégedett az étkeztetés változatosságával?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert ………………………………………………………………………………
7. Mennyire ismert ételek kerülnek kínálatra az étkezések alkalmával?
□ teljesen
□ részben, melynek oka:………………………………………………………………………………
□ egyáltalán nem, mert……………………………………………………………………………….
8. Tapasztalt-e változást az elmúlt időszakban az étel minőségében?
□ általában inkább javult
□ nem változott
□ inkább romlott
9. Hallott e, a 37/2014. (IV. 30.) a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló EMMI rendeletről, mely szabályozza a gyermekélelmezést?
□ igen
□ nem
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10. Ön mennyire elégedett e, a Térségi Szociális Gondozási Központ által biztosított
közétkeztetéssel? Kérem 1-5 ig terjedő skálán értékelje:
□ 1 - nem vagyok elégedett
□ 2 - kevésbé vagyok elégedett
□ 3 – közepesen vagyok elégedett
□ 4 - elégedett vagyok
□ 5 – nagyon elégedett vagyok
11. A kérdőív kitöltését az alábbi információk alapján végeztem el:
□ személyes tapasztalataim alapján
□ gyermekem elmondása alapján
□ hallottak alapján
Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet, legkésőbb 2016.
december 15-ig szíveskedjen visszajuttatni az osztályfőnök/óvónő részére! Vagy szíveskedjen leadni
a Térségi Szociális Gondozási Központ ügyintézőjénél, a konyhán.

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016 év folyamán több alkalommal foglalkozott a
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület és Gyomaendrőd Város Önkormányzata
között megkötött Együttműködési megállapodással, melyet legutoljára 2016. február 12-én írtak alá a Felek
egységes szerkezetben.
A 2016. november 24-én tartott soros Képviselő-testületi ülésen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete az 554/2016.(XI.24.) GYe. Kt határozatában felkérte a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt, hogy az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a 2017. januári soros ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.
Az együttműködési megállapodás III. Záró rendelkezések 2. pontja alapján a megállapodás feltételeit minden évben
felülvizsgálják. Időközben történtek törvényi változások is. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 2. melléklete szabályozza az üdülőhelyi feladatok támogatását, mely szerint az állam az
idegenforgalmi adóbevétel mellé tett 1,55 Ft-ról 1 Ft-ra csökkentette az állami hozzájárulás mértékét, valamint
megjelent az 1859/2016 (XII.27.) Kormányhatározat a korábbi, ezt szabályozó 1006/2016 (I.18.) Korm. határozat
módosításáról, melynek értelmében hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában
foglalt táblázat 15. sora", mely tartalmazta a GINOP - 1.3.4. - 15 pályázatot(TDM pályázat), melyet a GYÜSZ-TE
korábban benyújtott. A pályázatot érintő törvényi változásról szóló tájékoztatást a GYÜSZ-TE 2017. január 5-én
küldte meg Önkormányzatunknak.
Fentiek alapján Felek a megállapodásban foglaltakról egyeztettek, majd összeállításra került egy új Együttműködési
megállapodás, melyet jelen előterjesztés határozat részében olvashat a Tisztelt Képviselő-testület.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését határozat
formájában meghozni
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodás módosításának határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel kötött
együttműködési megállapodás módosításának határozati javaslat szerinti
elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Döntési javaslat
"A GYÜSZTE-vel kötött megállapodás felülvizsgálata "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesülettel az együttműködési megállapodást az alábbiak szerint elfogadja:
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Jóváhagyva a …../2017.(I. 26.) Gye. Kt. határozattal)
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mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester), mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat
)
másrészről GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Székhely: 5500
Gyomaendrőd, Bocskai u. 58/1., adószám: 18395136-1-04 képviseli: dr. Glózik Klára elnök), mint TDM szervezet
(továbbiakban: TDM szervezet) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
Az Önkormányzat és az Egyesület jelen együttműködési megállapodásának célja a turizmus versenyképességének
növelése, a látogatók megelégedettségének, a desztinációhoz köthető információkkal való ellátásának javítása, a
turizmus szereplőinek naprakész üzleti információkkal történő ellátása, a helyi turisztikai desztináció menedzsment
rendszer (TDM) fejlesztése. Ennek érdekében a desztinációs szintű települési és marketing feladatokat,
kompetenciák, jogokat és kötelezettségeket az alábbiak szerint rögzítik.
I. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei:
1.
Az Önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat a helyi turisztika területén. A helyi turizmussal
kapcsolatos lehetőségek egységes arculatban való kezelését, a helyi turisztikai szereplők koordinálását, valamint a
helyi turisztikai marketing tevékenységet a TDM szervezet közreműködésével kívánja megvalósítani.
2.
Biztosítja a helyi turizmust érintő jogszabályok megfelelő végrehajtását.
3.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmust érintő döntések előterjesztéseit a TDM szervezet számára
megküldi és a TDM szervezet javaslatait döntései meghozatalánál figyelembe veszi. Az e tárgykörben tartott
bizottsági és testületi ülésekre meghívja a TDM szervezet képviselőjét és részére tanácskozási jogot biztosít.
4.
Az Önkormányzat TDM szervezet fenntarthatóságának érdekében évente a költségvetési rendeletében
rögzítve a beszedett idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének 20 %-át, de legalább 4 millió
forint támogatást nyújt a TDM szervezet működéséhez, Amennyiben az állami hozzájárulási rendszer módosul, úgy
a felek jogosultak a megállapodást felülvizsgálni.
A Számítás alapja: A tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi adóbevétele és a tárgyévben az
önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatása összegének 20%-a, de legalább 4 millió forint.
A támogatási összeget az Önkormányzat egyenlő részletekben minden tárgyhó 20.-ig utalja át a TDM szervezet
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 53200015-11082390 számú számlájára.
5.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a költségvetési rendeletben rögzített támogatáson túl a beszedett
idegenforgalmi adó állami hozzájárulással megnövelt összegének növekményét a szervezet számára biztosítja, de
legalább 1.500.000 forintot. A szerződés hatályba lépésének évében (2017.) ez az összeg 1.500.000 forint.
A növekmény összegének meghatározása:Az Önkormányzat a tárgyévet megelőző év tényleges idegenforgalmi
adóbevételét és a tárgyévben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatásának összegét veszi
alapul, és ezt hasonlítja a tárgyévet megelőző második év idegenforgalmi adóbevételének és a tárgyévet megelőző
évben az önkormányzatot megillető üdülőhelyi feladatok támogatásának összegéhez. A két összeg különbözete adja
az adott év növekményének, azaz a többlettámogatásnak az összegét. Amennyiben a növekmény összege nem éri
el az 1,5 millió forintot, úgy a többlettámogatás összege 1,5 millió forint.
A többlettámogatás a TDM szervezet pályázati önerőként, illetve a turisztikai marketing feladatok finanszírozására
használhatja. A többlettámogatás mértékét a felek minden évben legkésőbb szeptember végéig megvizsgálják, és
annak függvényében az Önkormányzat tárgyév végéig utalja át a többlettámogatást a TDM szervezet számára.
6.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a turizmushoz köthető, az önkormányzat vagy valamelyik intézménye,
gazdasági társasága által üzemeltetett turisztikai látványosságok, úgy mint: Liget Gyógyfürdő, Körös
Látogatóközpont, Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti tanösvény, Vízi Színpad, Szent Antal Kenyérsütőház,
Szent Antal Zarándokszálláshely, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyoma Tájház és Alkotó Ház,
továbbá a szerződés hatályba lépését követően létrehozott újabb városi attrakciók jegyáraiba beépíti a TDM
szervezet támogatását. A beépített összeg jegyáranként 10 Ft. A jegyárakból származó többlettámogatás
részletfeltételeit a felek, valamint az érintett szervezetek külön megállapodásban rögzítik, azzal, hogy a jegyár
támogatás megszűnik, amennyiben az Önkormányzat által nyújtott támogatás mértéke meghaladja a TDM szervezet
éves árbevételének a 70 %-át.
7.
Az Önkormányzat határozott időre, jelen megállapodás érvényességének idejére a TDM szervezet
rendelkezésére bocsájtja a Tourinform Névhasználati Kézikönyvben meghatározott minőségű Tourinform iroda
helyiségét. A Tourinform iroda rezsiköltségeit (víz, gáz, villany) átvállalja. Az ésszerű működést feltételezve. Az
egyéb működtetési költségek a TDM szervezetet terhelik.
8.
Vállalja egy fő diákmunkás foglalkoztatását minden év nyarán (június1- augusztus 31). A munkavállaló szakma
irányítását ezen időszak alatt átengedi a TDM szervezet részére
9.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a TOURINFORM irodát tovább működteti amennyiben a TDM szervezet
megszűnik, vagy működése ellehetetlenül.
10. Az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatás nem haladhatja meg a TDM szervezet éves bevételének 70 %át. Amennyiben meghaladja, úgy az Önkormányzat minden jogkövetkezmény nélkül, azonnali hatállyal
megszüntetheti az I.5. pontban meghatározott többlettámogatást, valamint az I.6. pontban meghatározott jegyárakba
beépített támogatást.
II. A TDM szervezet jogai és kötelezettségei:
1.
A TDM szervezet vállalja a TOURINFOM iroda működtetését, mely ellátja az információszolgáltatás funkcióját
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is. A működtetéshez szükséges pénzügyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat jelen megállapodás I.
pontja alapján biztosítja.
2.
A TDM szervezet – szakember biztosítása útján – kezeli a gyomaendrődi turisztikai térség turizmussal
kapcsolatos szakmai feladatait. Ennek során a TDM szervezet Alapszabályában foglaltaknak megfelelően jár el.
3.
A TDM szervezet vállalja, hogy a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítja az Elnökségben,
valamint a Felügyelő bizottságban egy-egy Önkormányzat által delegált személy teljes jogú tagságát.
4.
a TDM szervezet vállalja, hogy az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival együttműködik, az
együttműködés kereteiről, módjáról és mértékéről partneri megállapodást köt.
5.
A TDM szervezet egyeztetve az Önkormányzat fejlesztési osztályával, az Önkormányzat Közművelődési,
turisztikai feladatait ellátó Intézményével, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társasággal (Liget
Fürdő Nonprofit Kft.) éves feladattervet készít (melynek része a marketingterv). A TDM szervezet az éves
feladattervet minden év szeptemberében a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
6.
A TDM szervezet évente 2 alkalommal (április és október) beszámolót készít a képviselő-testület mindenkori
turisztikáért felelős bizottsága számára (idényfelkészülés, idényelemzés).
7.
A megállapodás időtartama alatt a TDM szervezet közép- és hosszú távú működtetésének pénzügyi
fenntarthatóságát részletesen kidolgozza.
8.
A TDM szervezet vállalja, hogy a megállapodás időtartama alatt egy komplex (kereslet – kínálat)
igényfelmérést követően kidolgozza azt a tevékenységrendszert, amely hosszútávon és folyamatosan árbevételt
jelent a TDM szervezet számára. A párhuzamosságok elkerülése érdekében a TDM szervezet köteles az
Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat közművelődési és turisztikai feladatait ellátó intézményével és
gazdasági társaságával előzetesen egyeztetni, jelen megállapodás hatálybalépést követő 1 éven belül.
9. A TDM szervezet turisztikai szempontok alapján esetenként, anyagilag és szakmailag hozzájárulhat az
Önkormányzat vagy intézményei által szervezett programok, városi rendezvények támogatásához. A hozzájárulás
mértékét saját hatáskörben dönti el.
10. A TDM szervezet az Önkormányzattól kapott támogatási összeget az alapszabályában meghatározott célokhoz
kötötten, meghatározott feladatokra fordíthatja.
11. A TDM szervezet feladata a város turisztikai imázsának építése, erősítése, új turisztikai termék és szolgáltatás
fejlesztések generálása, a város idegenforgalmi szereplői összefogásának növelése, erősítése. Továbbá turisztikai
érdekképviselet, marketingtevékenység, illetve a város idegenforgalmi adóbevételeinek növelésének elősegítése.
Turisztikai honlap (benne saját foglalási-közvetítői rendszer) működtetése turisztikai jellegű pályázatok figyelése,
turisztikai képzések, oktatások szervezése.
III. Záró rendelkezések:
1.
Jelen megállapodást a Felek 2017. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig kötik. Jelen megállapodás
2017. január 1-jén lép hatályba.
2.
Felek vállalják, hogy a megállapodás feltételeit minden év januárjában felülvizsgálják.
3.
A megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni, ennek keretében egymást
kötelesek értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható minden lényeges adatról, tényezőről és
körülményről.
4.
Felek közös megegyezéssel a közöttük 2015. októberében megkötött, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 458/2015.(IX. 24.) Gye. Kt. határozattal jóváhagyott, majd a
21/2016.(I.28) GYe. Kt és a 68/2016.(II.11.) GYe Kt. határozatokkal módosított Módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt 2016. február 12-én aláírt megállapodást hatályon kívül helyezik. Felek egymással elszámoltak,
egymással szemben a korábbi megállapodásból származó követelést nem érvényesítenek.
5.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései irányadóak.
6.
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. A felek
jogvitájuk rendezésére kikötik az Önkormányzat székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét.
7.
Jelen 4 számozott oldalból álló szerződést a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 3 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2017. január …
......................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

........................................................
GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület
dr. Glózik Klára
elnök

Jogi ellenjegyzés: dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi ellenjegyzés: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Gyomaendrőd, 2017. január …

40

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálata
Ugrainé Gróf Éva, Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött,
helyiséghasználatra és egyéb működési feltételek biztosítására, valamint a nemzetiségi önkormányzatok
gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására vonatkozó megállapodásokat minden évben felül kell
vizsgálni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 633/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá
a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, valamint 634/2014. (XII.18.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá
a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást.
A megállapodások rendelkeznek a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról, a nemzetiségi
önkormányzatok bevételeivel, kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról, a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségekről,
a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és kötelezettségvállalásaival kapcsolatos szabályokról.
A megállapodásokat a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei is felülvizsgálják.
Az együttműködési megállapodásokban rögzített feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek. A nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületeinek működési, gazdálkodási feladatainak ellátása a Közös Önkormányzati
Hivatalban biztosítottak. Javaslom a T. Képviselő-testületnek a megállapodások változatlan feltételek melletti
hatályban tartását.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Kisebbségi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával 2015. január 5. napján kötött - 633/2014.(XII. 18.) Gye.
Kt. és 634/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozataival jóváhagyott - együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta,
melyeket változatlan feltételekkel továbbra is hatályban kíván tartani.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közszolgáltatási szerződés létesítése közfeladatok ellátására (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2016. november 24-i ülésének 9. napirendjében tárgyalta először az egyes közfeladatok
ellátására közszolgáltatási szerződés létesítésének kérdését. (Az előterjesztés itt olvasható el:
http://www.gyomaendrod.hu/file/219423/VqYkWS7mk8y2EkG6)
Az előterjesztés négy önkormányzati közfeladat, a közparkok és egyéb közterületek kialakítási és fenntartási,
továbbá a zöldterület kezelési, a köztemető üzemeltetési, a sportlétesítmények üzemeltetési és a városháza
takarítási feladatát kívánja az EU jogi terminológia szerinti általános érdekű gazdasági szolgáltatás keretében ellátni.
Ennek lényege, hogy a feltételek fennállása esetén a közszolgáltatással megbízott részére ellentételezés nyújtható,
ami nem minősül versenytorzító állami támogatásnak.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében a Szerződések más rendelkezése hiányában - a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk
termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet.
Ennek elkerülése érdekében, ahogy azt a novemberi előterjesztés is tartalmazza, a szerződés-tervezetet
megküldtük Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának.
A 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a TVI megvizsgálta a 2016. november 22-én, majd
a munkatársaink közötti egyeztetést követően 2016. november 30-án elektronikus úton megküldött, a Gyomaendrőd
Város önkormányzata és a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződés
tervezetét (a továbbiakban: tervezet) és az alábbiakat állapította meg:
A tervezet alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, és összeegyeztethető az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott
állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011/21/EU bizottsági határozati (a továbbiakban: 2011/21/EU
bizottsági határozat) rendelkezéseivel.
A tervezet a közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó szabályozás tekintetében összhangban van a
2012/21/EU bizottsági határozat rendelkezéseivel.
A támogatás tehát abban az esetben minősül közszolgáltatásért járó ellentételezésnek, ha a kedvezményezettet
hivatalos aktussal bízták meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás működtetésével. A hivatalos megbízási
aktusnak tartalmaznia kell a) a közszolgáltatási kötelezettség tartalmát és időtartamát, b) az érintett vállalkozás és
terület megnevezését, e) a vállalkozásnak biztosított kizárólagos vagy különleges jogok jellegét, d) az ellentételezés
kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának paramétereit, e) a túlkompenzáció elkerülésére és a
visszafizetésre vonatkozó intézkedéseket, valamint f) hivatkozást a 2012/ 21/EU bizottsági határozatra. Ennek a
döntés és szerződés tervezetünk megfelel.
Időközben elvégeztük az ellentételezés mértékének meghatározáshoz szükséges további adat pontosításokat és
számításokat. Így:
a) az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket és műszaki paramétereket igyekeztünk
tárgyilagosan, a gazdasági társaságunk reális kapacitásvállalási képességére is tekintettel, átlátható módon
megállapítani,
b) a szükséges ellentételezés mértékét, többszöri adatbekéréssel, azon költségek elemzésével, és egyéb
összehasonlító számításokkal igyekeztünk megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási
követelmények kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek
teljesítésekor felmerülnének,
c) az ellentételezés kiszámításakor törekedtünk arra, hogy az ellentételezés ne haladja meg a közszolgáltatási
kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges
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mértéket, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és az ésszerű nyereséget is.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark nonprofit Kft. általános gazdasági érdekű szolgáltatás elvégzésére történő megbízása, és az ezzel
kapcsolatos szerződéskötés előtt szükséges még a megbízás jogi alapját biztosító a helyi joganyag harmonizálása.
A köztemetőkről és temetkezés rendjéről, a közterületek rendjéről és köztisztaságról és a sportról szóló rendeleteket
szükséges kiegészíteni, illetve módosítani a közszolgáltatási feladat ellátás normatív aktusa biztosítása érdekében.
A sportról szóló rendelet módosítására a 2017. évi támogatási alapok pályázati kiírása napirend keretében kerül sor.
Az e napirendben beterjesztett módosító rendelet-tervezet szabályozza az önkormányzati köztemetők üzemeltetési
formáját és annak finanszírozási módját, érvényesíti a garantált bérminimum változás generálta közvetlen
költségeket az árakban. Egy új alcím beiktatásával szabályozza a zöldterület és parkfenntartással összefüggő
feladatok ellátásának üzemeltetési formáját és annak finanszírozási módját.
Hatásvizsgálat:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns, mert a támogatások mértékét nem, csak azok
nyújtásának és elszámolásának feltételeit szabályozza.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: feloldja a
tervezett feladat ellátási mód és a rendeletek között várható ellentmondást, egyértelmű jogi helyzetet teremt egyes
jogtechnikai kérdésekben.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
A közszolgáltatási feladatellátást érintő önkormányzati rendeltek módosításáról szóló .../2017. (...) önkormányzati
rendelet-tervezet
Általános indokolása
A jogalkotásról szóló törvény és az Európai Unió működéséről szóló szerződés követelménye, de egyébként
általános társadalmi elvárás, hogy a jogszabályok egymással harmonizáltak legyenek, a közfeladatok ellátásnak
módja átlátható legyen.
Részletes indokolás
Az 1-3. § indokolása:
Szabályozza az önkormányzati köztemetők üzemeltetési formáját és annak finanszírozási módját.
A 4. § indokolása
A garantált bérminimum változás generálta közvetlen költségek érvényesítése az árakban.
Az 5-6. § indokolása
Egy új alcím beiktatásával szabályozza a zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátása üzemeltetési
formáját és annak finanszírozási módját.
A 7. § indokolása:
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Irodájának állásfoglalására figyelemmel a közszolgáltatási szerződést
megalapozó döntést célszerű kiegészíteni azokkal a biztosítékokkal, amelyek garantálják az EU normáknak való
hosszú távú megfelelést.
Ezért a döntési javaslat kérje fel a polgármestert, hogy a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése
alapján minden év március 30-ig, a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott
támogatásokról, készítsen beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára a
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.
Kérje fel a Jegyzőt, hogy alakítson ki olyan adatszolgáltatási, monitoring és ellenőrzési rendszert, amely alapján
folyamatosan ellenőrizni tudja a túlkompenzáció elkerülését, továbbá biztosítja a kedvezményezett minden, a
közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcímen nyújtott támogatásához kapcsolódó iratának, az odaítélést követő 10
évig történő őrzését és helyszíni betekinthetőségét.
Kérem a döntési javaslatok megvitatást és elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
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bizottság támogatja

a

döntési

javaslat szerinti

Közbeszerzési Bizottság

közszolgáltatási szerződés létesítését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja a döntési javaslat szerinti
közszolgáltatási szerződés létesítését.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság támogatja a döntési javaslat szerinti
közszolgáltatási szerződés létesítését.

1. döntési javaslat
"Közszolgáltatási feladatellátást érintő önkormányzati rendeltek módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
../2017. (…) önkormányzati rendelet
közszolgáltatási feladatellátást érintő önkormányzati rendeltek módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Tem. Ör.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (2) A köztemetők és létesítményeik üzemeltetésére, fenntartására, valamint a temetkezésekhez kapcsolódó
egyéb tevékenységek ellátására az Önkormányzat az üzemeltetővel kegyeleti közszolgáltatási szerződés köt, amely
tartalmazza az üzemeltető által ellátott feladatok finanszírozásának kereteit is. Az egyes üzemeltetési feladatok
részletes tartalmát a kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozza meg.”
2. § Az Tem. Ör. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU
bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.”
3. § Az Tem. Ör. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) Az 5. § (2a) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
4. § Az Tem. Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet
módosítása
5. § A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Közter. Ör.) a következő „2a Zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátása” alcímmel
egészül ki:
„2a Zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok ellátása
11/B. § (1) A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.)
ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó és az 1. mellékletben meghatározott
közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek és parkok fenntartásáról Gyomaendrőd Város
Önkormányzata gondoskodik az 1. függelékben megnevezett közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés
keretében. Az egyes közterület fenntartási feladatok részletes tartalmát a közszolgáltatási szerződés határozza meg.
(2) A közszolgáltatónak a közparkok és közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos
közszolgáltatási feladatai:
a) Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b) Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c) Sövénynyírás
d) Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e) Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
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f) Egyéb növényápolási munkák
g) Növényvédelem
h) Zöldfelület takarítás
i) Lomb összegyűjtése, elszállítása
j) Szökőkutak üzemeltetése
k) Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l) Park területeken a kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása, gyommentesítése
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n) Zászlózás
(3) Az (1) bekezdés alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU
bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.”
6. § Az Közter. Ör. a következő 24. §-al egészül ki:
„24. § (1) A 11/B. § (2) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
3. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2017. (...) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelethez]
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
A
1
Temető fenntartási hozzájárulás
2.500
2
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
3
Ravatalozó bérlet
20.000
4
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
2.500
5
Sírásás (egyszemélyes normál)
14.000
6
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
20.000
7
Sírásás (gyermek sírhely)
6.000
8
Sírásás (urna sírhely)
6.000
9
Ügyintézés
2.000
10
Exhumálás során normál sír nyitása
17.000
11
Exhumálás során mélyített sír nyitása
20.000
12
Exhumálás
12.000
13
Sírhelyek árai
14
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
14.500
15
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
29.000
16
Egyszemélyes mélyített 25 évre
19.000
17
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
38.000
18
Gyermeksírhely 25 évre
10.000
19
Urnasírhely 25 évre
10.000
20
Urnafülke 15 évre
16.500
21
Egyszemélyes sírbolt 60 évre
72.000
22
Kétszemélyes sírbolt 60 évre
104.000
23
Háromszemélyes sírbolt 60 évre
144.000
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közszolgáltatási feladat ellátási szerződés"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
1) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 100%-os tulajdonában álló Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát, mint a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján a
közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy 2017. január 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el:
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti a
közparkok és egyéb közterületek kialakítási és fenntartási, továbbá a zöldterület kezelési,
b) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerinti
köztemető üzemeltetési,
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontja szerint a
sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények fenntartási és üzemeltetési,
d) az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati
hivatal fenntartásának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdésében foglalt kötelezettséghez kapcsolódó közfeladatokat
a következő szerződés-tervezetben foglalt tartalommal.
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
A közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével, a köztemetők fenntartásával és
üzemeltetési feladatai ellátásával, sportlétesítmények üzemeltetési valamint az önkormányzati hivatal
takarítási feladataival kapcsolatos közfeladatok ellátására
A szerződés egyrészről létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
PIR azonosítója: 725525,
adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Dinya József ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi út 2.,
cégjegyzékszám: 04-09-008715,
adószám: 14596421-2-04,
továbbiakban: „Közszolgáltató”
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Az Önkormányzat kötelező közfeladata:
1.1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása a zöldterület kezeléssel;
1.1.2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott köztemető kialakítása és fenntartása, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott üzemeltetési feladatok ellátása;
1.1.3 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt
sport és ifjúsági ügyek keretében a sportlétesítmények fenntartása és üzemeltetése.
1.1.4 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése szerint, az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatal
létrehozása és fenntartása.
1.2 Az 1.1 pontban foglalt kötelező önkormányzati közfeladatok teljesítése céljából az Önkormányzat a 100%-os
tulajdonában lévő Közszolgáltatót alapította, amely alkalmas a közszolgáltatási feladatok ellátására.
1.3 Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel …/2017. (I…) Gye. Kt.
határozat jelzésű normatív aktusával utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.
1.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
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törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
ügyletkötésnek, mert
a) a Közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában kizárólag az Önkormányzat
ajánlatkérő tulajdonában van, és az Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását
illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos
döntéseinek alapvető befolyásolására;
b) a Közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben várható nettó árbevételének
legalább 80%-a a tulajdonos ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.
2. A Szerződés tartama és hatálya
2.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza a település közigazgatási területén az 1.1 pontban rögzített
közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével; az Önkormányzat köztemetőinek
fenntartásával és üzemeltetési feladatai ellátásával; továbbá a Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves sportpálya
sportlétesítmény üzemeltetési feladatainak ellátásával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
2.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban lévő jogszabályi
előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
2.3. Szerződő felek a szerződést 2017. január 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó időtartamra kötik meg.
3. A Közszolgáltató feladatainak meghatározása
3.1 Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület kezelésével kapcsolatos Közszolgáltatások köre:
a)
Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b) Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c)
Sövénynyírás
d) Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e)
Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
f)
Egyéb növényápolási munkák
g) Növényvédelem
h) Zöldfelület takarítás
i)
Lomb összegyűjtése, elszállítása
j)
Szökőkutak üzemeltetése
k)
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l)
Park területeken a kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása, gyommentesítése, felújítása
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n) Zászlózás
3.2. Önkormányzat köztemetőinek fenntartási és üzemeltetési feladatai.
3.2.1 A Közszolgáltató a használatába adott, gyomaendrődi 3750 hrsz alatt bejegyzett 6 ha 346 m2 területű, valamint
az 5168/7 hrsz. alatt bejegyzett 6 ha 5906 m2 területű, köztemető ingatlanvagyon fenntartása és üzemeltetése az
következő feladatok ellátásával:
a) építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, közcélú zöldterületek karbantartása,
gondozása,
b) temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézői feladatok lebonyolítása,
c) ravatalozó takarítása,
d) ravatalozó nyitása, zárása,
e) sírhelyek nyilvántartásának vezetése,
f) elhunytak hűtése,
g) sírnyitás és sírásás
h) utak, árkok, közművek tisztán tartása
3.2.2 A Közszolgáltató a Szerződés 1. mellékletét képező, kihelyezett házipénztári és pénzkezelési szabályzat
szerint beszedi a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1.
mellékletében részletezett, üzemeltetéshez kapcsolódó bevételeket az Önkormányzat nevében és elszámol az
Önkormányzat felé.
3.3. A Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatainak köre.
3.3.1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 30005/14379/2016.
szám alatt 2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat szerint Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám alatt lévő 1587 hrsz-ú,
2471 m2 alapterületű felülépítményes ingatlan, természetben a Varga Lajos Városi Sportcsarnok (a továbbiakban:
Sportcsarnok), továbbá a 30005/14380/2016. szám alatt 2016.11.09. napján kiadott e-hiteles tulajdoni lap másolat
szerint a belterület 1099 hrsz-ú, ingatlanon lévő 924 m2 alapterületű műfüves pálya.
3.3.2 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az ingatlanhoz tartoznak a Sportcsarnok vagyonleltárában szereplő
berendezések és felszerelések a szerződés 2. melléklete szerint.
3.3.3 A Közszolgáltató gondoskodik az ingatlan őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási feladatairól, valamint
nyitva tartásáról és a létesítmény sportszakmai és egyéb közösségi szolgáltatásai biztosításáról a következők
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szerint:
a) napi takarítás, nagytakarítás, rendezvények utáni eseti takarítás, a létesítmények tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása,
b) az ingatlan előtti kültérnek a közútig, továbbá sétányig terjedő szakaszának rendben és tisztán tartása, a
zöldfelület illetve a fák és bokrok gondozása,
c) a létesítmény:
ca) nyitása, zárása,
cb) vendégeinek beléptetése,
cc) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
cd) a szándékos vagy gondatlan károkozásának megakadályozása,
ce) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi
lépések megtétele,
d) nyitvatartási időben folyamatos gondnoki jelenlét biztosítása, üzemidőn kívül automata riasztási rendszer
üzemeltetése a létesítmény őrzése érdekében,
e) eseti és éves karbantartási munkálatok, azaz olyan rendeltetésszerű használatot biztosító állagmegóvási
feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak vagy beruházásnak,
f) a létesítményt rendszeresen vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása a következő prioritásokkal:
fa) hétköznap délelőtt és kora délután elsősorban a közoktatási intézmények testnevelési óráihoz,
fb) hétköznap késő délután elsősorban a sportági szakszövetségek tagszervezetei edzéseihez,
fc) hétköznap és hétvégén este az amatőr és rekreációs célú sportrendezvényekhez,
fc) hétvégén napközben a sportági szakszövetségek tagszervezetei versenysport rendezvényeihez,
fd) az előzőekre figyelemmel rendelkezésre álló szabad időkeretben az egyéb közösségi, kulturális és szórakoztató
programokhoz
g) sporteseményeken az eredményjelző berendezés kezelése
3.4 Az 1.1.4 pontban foglalt Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
alatt található központi hivatali épületének takarítása.
3.5 A Közszolgáltató használatába adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatását a 3. melléklet
tartalmazza.
3.6. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a szerződés 4. melléklete
tartalmazza.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások biztonságos ellátásához a személyi-, tárgyi- és vagyoni
feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
4.2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és
minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakemberrel. Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony
fennállásának idejére.
4.3. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás ellátásához, és
biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket, beruházásokat és karbantartásokat a saját
költségén haladéktalanul elvégzi, amelynek az adott Közszolgáltatásra vetített költségeit a jogszabályban
meghatározott módon a Közszolgáltatás ellentételezésében érvényesítheti.
4.4.
Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a
közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső számláiban, a költségek
és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei
magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő
tőkemegtérülést.
4.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes pénzügyi és szakmai beszámolót
készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
4.6 A Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredményét az 5.
melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a
Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések,
kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
4.8. A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2.1. és 3.3.1 pontokban meghatározott önkormányzati
vagyon birtoklására és használatára.
4.9. A Közszolgáltató a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja. A
Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat
következménye.
4.10. A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. A
vagyontárgyak fenntartásának költségei az Önkormányzatot terhelik. Ennek keretében a Közszolgáltatónak az alábbi
kötelezettségei állnak fenn:
a) kezdeményezi az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartását, gondoskodik az ingatlan megbízható
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üzemeltetéséről, a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek
takarításáról (ide értve a napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a
közegészségügyi feladatok ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Közszolgáltató köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
4.11. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások (így különösen: a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások) szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá
háruló kötelezettségeket megtartani.
4.12. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget
tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
4.13. A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Közszolgáltató az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat.
4.14. A Közszolgáltató köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és
környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
4.15. Szerződő felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és
ingatlanvagyon tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás
ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a
Közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a
Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató
30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei
6.1. A közfeladat ellátásért a Közszolgáltatónak nyújtott ellentételezés:
6.1.1 A Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a
6. melléklet részletezi.
6.1.2 A támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kerül
megállapításra. Az Ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a
közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek
különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű
profitot is.
6.1.3 Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a
többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőke-megtérülést. E költségekre nem adható
ellentételezés.
6.1.4 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A szerződés teljesítésének ellenőrzése
7.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
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és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
7.2. A Közszolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
7.3. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét valamint a
Közszolgáltatót terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Közszolgáltatótól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. §
alapján.
8. A szerződés megszűnése
8.1. A szerződés megszűnik:
8.1.1. Rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
8.1.2. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a közszolgáltatás szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Közszolgáltató, a szerződés keretében a közszolgáltatás megvalósításához szükséges, vagyontárgyakat
rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll
a veszély, hogy azokat a Közszolgáltató a szerződés lejártát követően nem tudja a szerződésben meghatározott
állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
8.2. A szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles átadás-átvételi eljárás útján, az általa használt
önkormányzati vagyonnal tételesen, a közszolgáltatási feladat ellátásról pedig teljeskörűen pénzügyileg is
elszámolni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A 6.1 szerinti Ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az
általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) (a továbbiakban: ÁGÉSZ) hatálya alá tartozik, mert:
9.1.1. az Önkormányzat a Közszolgáltatót az 1.3. pontban foglalt normatív aktusával ténylegesen közszolgáltatási
kötelezettségnek vetette alá, és e kötelezettséget a 4. melléklet szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen
meghatározta,
9.1.2. az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon előzetesen
állapította meg a 6. melléklet szerint,
9.1.3. a 6. mellékletben foglalt mértékű ellentételezés nem haladja meg a közszolgáltatási kötelezettségek
végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel
az érintett bevételekre és az ésszerű nyereségre,
9.1.4. az 1.4 pont szerint kiválasztott Közszolgáltatónak nyújtott szükséges mértékű ellentételezés azon költségek
elemzése alapján került megállapításra, amelyek egy átlagos, jól vezetett és a szükséges eszközökkel megfelelően
felszerelt vállalkozásnál felmerülnének.
9.2. A 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.
9.3. A Közszolgáltató éves közszolgáltatási beszámolót készít, melyet az üzleti beszámolójának elfogadását követő
30 napon belül nyújt be. A közszolgáltatási beszámoló tartalmazza a Rendelet 4. § (5) bekezdésében előírt tartalmi
elemeket, valamint az Önkormányzat által nyújtott Díjkompenzáció tételes éves elszámolását (a továbbiakban: Éves
elszámolás). Ennek elfogadásával az Önkormányzat igazolja a Közszolgáltatási tevékenység elvégzését.
9.4. A szerződésre az Mötv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
9.5. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2017. január.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Képviseli: Dinya József
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
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………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Mellékletek:
1. Kihelyezett Önkormányzati házipénztár pénzkezelési szabályzata [3.2.2.]
2. Sportcsarnok és műfüves sportpálya önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.3.2.]
3. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.5.]
4. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.6.]
5. Beszámoló szerkezete [4.6.]
6. A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
1. melléklet
Kihelyezett házipénztár pénzkezelési szabályzat
Kihelyezett házipénztárként kerül 2017. január 1.-től kijelölésre a Közszolgáltató telephelyének irodahelyiségében,
melynek keretében beszedi a temető üzemeltetési költségeit.
A temető üzemeltetési szolgáltatásokat és díjtételeit a „Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről” szóló
önkormányzati rendelet tartalmazza.
A Közszolgáltató a beszedett díjakat az Önkormányzat nevében - más helyett történő számlakibocsájtás útján szedi be, melyet az Áfa törvény 160-162. §-a fogalmaz meg. Olyan szolgáltatásról van szó, ahol a tulajdonos, azaz
az Önkormányzat megbízza a temető üzemeltetéssel megbízott Kft-t a számla kiállítására, az összeg beszedésére,
majd az összeg Önkormányzat részére történő átadására. A szolgáltatás nem egyszeri, hanem folyamatos jellegű, a
bevallást és az adó befizetését természetesen az önkormányzat végzi, nem a számlakiállítással megbízott. A más
helyett kibocsátott számláknak külön számlasorszám tartományban kell szerepelniük, mint amelyben a
meghatalmazott Kft. saját teljesítéseinek számlái vannak. Az Önkormányzat a temetkezéssel kapcsolatos bevételek
és a készpénz feladások rögzítésére a POLISZ könyvelési program 250-es pénztár modulját biztosítja a Kft részére.
A pénztári tételek rögzítését a POLISZ rendszerhez biztosított segédlet alapján kell elvégezni. A pénztári
befizetéssel egyidejűleg a pénzmozgással kapcsolatos számlát rögzíteni kell a Polisz rendszerben, az adott
jogcímkód, szakfeladat és kormányzati funkció figyelembevételével.
Minden házipénztári befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, melyet a POLISZ rendszer a bevétel
jogcímének rögzítése után automatikusan előállít. A bevételi bizonylatokon a bizonylatszám sorszámozását a
POLISZ rendszer automatikusan biztosítja. A készpénzfizetési számlát a hozzátartozó ügyfél nevére kell kiállítani,
még abban az esetben is, ha más kegyeleti szolgáltató által történik a temetkezés. Ebben az esetben a szolgáltató
által bemutatott ügyfél által aláírt írásos megbízás csatolása szükséges. A bizonylatot - a bevételezett összeg
azonosságának igazolása céljából - a befizetővel alá kell íratni.
A pénz átvételét a bizonylaton a pénztárosnak aláírásával igazolni kell.
A bevételi pénztárbizonylat két példányban kerül nyomtatásra, melyből
a)
az első példány a könyvelés bizonylata, ezt a példányt a pénztári alapokmányokkal és a vonatkozó
pénztárjelentéssel együtt dossziéban lefűzve a könyvelés részére kell átadni,
b) a második példányt a befizető részére kell átadni.
A házipénztárból kifizetés nem teljesíthető, kiadásként csak a befolyt bevételek készpénzfeladása történhet. Minden
házipénztári készpénzfeladásról kiadási pénztárbizonylatot kell kiállítani melyet a POLISZ rendszer a kiadás
gazdasági eseményének rögzítése után automatikusan előállít. A kiadási bizonylatokon a bizonylatszám
sorszámozását a POLISZ rendszer automatikusan biztosítja. A kiadási pénztárbizonylathoz minden esetben csatolni
kell a banki alapbizonylatot.
A pénztárosnak minden pénztári napon a pénztári órák befejezésével pénztárzárást kell végeznie, melyet a napi
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zárás alkalmával a POLISZ rendszer automatikusan állít elő. A pénztárosnak szabadsága illetve távolléte idejére a
helyettes részére át kell adnia a készpénzt, a szigorú számadású bizonylatokat, és a pénztárhelyiség kulcsait. A
mindenkori pénztáros a POLISZ könyvelési rendszerben a házipénztárba saját jelszavának rögzítése után léphet be,
így a pénztári tételek rögzítése csak a jelszóval rendelkező pénztáros ill. helyettese útján történhet, a POLISZ így
biztosítja a zárt rendszert. Jelenleg 3 jelszó biztosítja a pénztári feladatok ellátását. A pénztár átadás-átvétele
esetében a pénztárosok az átadás-átvétel tényét a napi pénztárjelentésen rögzítik, melyet aláírásukkal
hitelesítenek.
A házipénztárban a pénztárzárlat után maximum 100.000 Ft záró pénzkészlet tartható. A pénztárkeretet meghaladó
összeget még a pénztárzárlat előtt – készpénzfeladás címen – be kell fizetni az önkormányzat Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 sz. számlájára.
A házipénztár bevételeit és
készpénzfeladásait valamint az azok alátámasztásául szolgáló alapbizonylatokat tartalmazó dossziét, továbbá a
számlák 3. példányát legkésőbb az adott hónapot követő hó 3. munkanapjáig a pénztáros köteles leadni, és azzal
elszámolni a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztálya felé.
A pénzkezeléssel megbízott dolgozó a kihelyezett pénztárat önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. Feladatai
közé tartozik a pénztárban tartott készpénz kezelése, megőrzése, valamint a pénztárral kapcsolatos nyilvántartások
vezetése. A pénz megőrzésére az önkormányzat pénzkazettát biztosít.
2. melléklet
Sportcsarnok és műfüves sportpálya önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.3.2.]
Varga Lajos Sportcsarnok
a) Kis értékű eszközök

Megnevezés
Vitrines szekrény-(szekrény+hirdetőtábla)
"Varga Lajos" emléktábla
Beépített szekrény 4 ajtós
Beépített ventillátor
Egészségügyi doboz
Falétra
Fali gyűrű
Fapad az öltözőkben
Felemáskorlát
Férfi korlát
Férfi nyújtó
Gyakorló gerenda
Hangfal
Íróasztal
Írógépasztal
Kápás ló
Kápátlan ló
Korlát kocsi
Linóleum ( tekercs )
Súlyzó 2 kg-os
Súlyzó 3 kg-os
Súlyzó 4 kg-os
Svédszekrény 5 részes
Szekrény 2 ajtós
Szemetes kuka
Szerény 4 ajtós
Telefon
Tornapad
Tornaszőnyeg 140x200x100
Tornaszőnyeg 140x400x100
Tűzoltó készülék 5 kg-os
Tűzoltó készülék (Halonnal oltó)
Ugródeszka

Nettó érték
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
0,00 Ft
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Darabszám

1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
18,00
2,00
1,00
1,00
2,00
8,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
36,00
16,00
22,00
5,00
1,00
2,00
2,00
1,00
10,00
6,00
3,00
4,00
1,00
1,00

Zsámoly

0,00 Ft

b) Nagy értékű eszközök

Megnevezés
Önjáró padlósúroló automata FIMAP iMx50B Eco mód
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
Állva-ülve emelő+alapgép 15d
Alumínium létra
Beépített szekrény
Futószőnyeg
Hát+hasizom erősítő+alapgép 15d
Helio 7 állvány, létra 7m-es
Kézilabdakapu
Kosárlabda plexipalánk és rugó
Mell+hátizom erősítő+alapgép 15d
Padlószőnyeg
Párnázott tornagerenda
Telelux SH-M134 eredményhirdető berendez
Védőháló 27x7 m
Védőháló, 664 m2
Végtaghajlító+alapgép 15d
Ventillátor
Versenygyűrű+gyűrűkonzol

20,00

Nettó érték
Darabszám
1 000 532,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
26 812,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
52 523,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00
0,00 Ft
1,00

Műfüves sportpálya
Megnevezés
SBR színezett gumi
Palánkrendszer elemei
Kvarchomok
Palánkrendszer elemei
Műfű és kellékanyagai
Műszaki ellenőrzés
Kézilabdakapu, alu. Hüvelyes, kültéri
Kézilabdaháló, egyedi
Végszámla kivitelezés
Összesen:
Palánk 1100x2500x18 mm
A-oszlop 1800 mm
B-oszlop 6000 mm
BKJ oszlop 6000 mm
BKD oszlop 6000 mm
BS oszlop 6000 mm
BTS oszlop
Labdafogó háló 22x3,9 m
Labdafogó háló 42x3,9 m

Mennyiség
Nettó érték
ÁFA
Bruttó érték
11088 kg
1264032
341289
1605321
1
2444750
660083
3104833
18480 kg
365904
98794
464698
1
2000250
540668
2540318
924 m2
2972276
802515
3774791
1
1023891
279151
1313042
2 db
164000
44280
208280
1 pár
20000
5400
25400
1
11446614
3090586
14537200
21701717
5862766
27573883
Palánkrendszer elemei
50 db
66 db
28 db
2 db
2 db
4 db
8 db
2 db
2 db

3. melléklet
Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.]
a) 5168/7 hrsz. endrődi köztemető könyvszerinti nettó érték: 7.542.582,- Ft,
b) 3750 hrsz. gyomai köztemető könyvszerinti nettó érték: 9.341.451,- Ft.
c) 3748/2 hrsz. a gyomai temető bővítéséhez vásárolt terület könyvszerinti nettó érték: 1.484.400,- Ft.
d) 1587 hrsz. sportcsarnok könyvszerinti nettó érték: 75.270.741,-Ft,
e) 1099 hrsz. műfüves pálya könyvszerinti nettó érték: 6.814.365,-Ft
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4. melléklet
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.5.]
S.sz.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Megnevezés
Közparkok és egyéb közterületek
fenntartásával, zöldterület kezelésével
kapcsolatos közfeladatok
Fák metszése, gondozása, kivágása,
ültetése, fasebészeti kezelések
Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
Sövénynyírás
Kner tér
Szabadság tér
Kolman ltp.
Kossuth Lajos út
Áchim utca
Bajcsy Zsilinszky út
Pásztor János utca
Hősök útja
Gyepfelületek gondozása és fenntartása,
új gyepfelület kialakítása
Kner tér
Szabadság tér
Református templom és Kis Bálint
Általános Iskola melletti terület
Sportcsarnok melletti terület a sétánnyal
Hősök útja (Fő út-Rákóczi út)
Wodianer Albert tér
Kossuth Lajos út
Vasútállomás előtti park
Pásztor János út (Fő út-Kossuth út közötti
szakasza)
Pásztor János tér
Fő út (aluljáró-Hősök útja közötti
szakasza)
Bajcsy-Fő út csomópont
Bajcsy Zs. út (Fő úttól a csempe
centrumig)
Erzsébet liget
Buszforduló (sportpálya)
Vásártéri ltp.
Damjanich tér

8.

Virágágyak, planténerek valamint
virágtartók beültetése és gondozása
Egyéb növényápolási munkák, oszlopra
helyezet cserepes virágok
Növényvédelem

9.

Zöldfelület takarítás

7.

10.

Lomb összegyűjtése, elszállítása

11.

Szökőkutak üzemeltetése
Kner tér
Szabadság tér
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel
kísérése, tisztítása
Kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok
takarítása, gyommentesítése, felújítása

12.
13.

Mutatószám

Mennyiség

250 db/év

250 db

580 db/év
6 alkalom - 1 464 m
115 m
11 m
134 m
441 m
50 m
550 m
50 m
113 m

580 db
8 784 m

9 alkalom/év 82 314 m2

740 826 m2

1 600 m2
2 662 m2
2 390 m2
3 000 m2
804 m2
1 092 m2
7 700 m2
1 956 m2
8 200 m2
782 m2
4 800 m2
9 900 m2
853 m2
28 000 m2
925 m2
7 200 m2
450 m2

2 alkalom/év - 800 m2

1 600 m2

130 db

130 db

3 alkalom/év - 2 000 m2

6 000 m2

9 alkalom/év - 82 314 m2
m2

3 alkalom/év - 67 876
7 hó/év - 1440 üzemóra/hó
720 üzemóra
720 üzemóra
9 alkalom/év - 9 db
9 alkalom/év - 3870 m2
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740 826 m2

203 628 m2
10 080 üzemóra
81 db
34 830 m2

14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

park területen
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás

sétányok, buszmegállók, igatlanhoz
nem csatlakozó gyalog utak
5 alkalom/év - 220 db

időjárástól függően

Endrőd
15 alkalom/év - 43 500 m2
Gyoma
15 alkalom/év - 59 900 m2
Temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz 1 fő temetkezés szolgáltatási ügyintéző
kapcsolódó ügyintézői feladatok
2óra/nap
- sírhelyek nyílvántartása
1 fő gazdasági ügyintéző
- karbantartási, zölterület gondozási
1 óra/nap
feladatok irányítása
- üzemelést végző dolgozókkal
1 fő műszaki irányító
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
1 óra/nap
Ravatalozó takarítása
Endrőd: 112 m2

103 400 m2

Zászlózás
Március 15.
Május 1.
Június 4.
Augusztus 20.
Október 23.
Önkormányzati köztemetők fenntartási
és üzemeltetési feladatai
Építmények, közművek, utak, árkok,
egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, közcélú zöldterületek
karbantartása, gondozása

Gyoma: 131 m2
1 fő 4 óra
(80 óra * 12 hónap)

Ravatalozó nyitása, zárása,
ügyfélszolgálati feladatok ellátása
temetési szertartásokkor a temetkezési
szolgáltatókkal, búcsúztató
szertartásvezetőkkel és családtagokkal
Elhunytak hűtése

Hűtő 1: 8700 óra/év
Hűtő 2: 8700 óra/év
db/év

Sírnyitás és sírásás
Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves
pálya sportlétesítmény üzemeltetési
feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti takarítás

155 m2 * 1 alkalom nap
1473 m2 * 1 alkalom/hét
1473 m2 * 8 alkalom/év

A létesítmény:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) a szándékos vagy gondatlan
károkozásának megakadályozása,
e) rongálása, továbbá rendezvénye során
történt rendbontás esetén a szükséges
elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések
megtétele,
f) Nyitvatartási időben folyamatos
gondnoki jelenlét biztosítása
g) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
h) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása
i) sporteseményeken az eredményjelző
berendezés beüzemelése, üzembe
tartása
Eseti és éves karbantartási munkálatok,
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1 100 db

960 óra/év

243 m2
960 óra/év

17 400 óra/év

1 473 m2

1 fő gondnok/nap
(160 óra * 12 hónap)

1 920 óra/év

1 fő karbantartó 1 óra/nap

240 óra/év

27.

28.
29.

30.
31.

azaz olyan rendeltetésszerű használatot
biztosító állagmegóvási feladatok
elvégzése, amelyek nem minősülnek
felújításnak vagy beruházásnak
Sportcsarnok és műfüves pálya
üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézői
feladatok
a) üzemelést végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higéniai anyagok beszerzése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal takarítási feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti takarítás
Létesítmény nyitása zárása, riasztó
kezelése
A hivatal takarításával kapcsolatos
ügyintézői feladatok
a) a feladatot végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs munka
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higiéniai anyagok beszerzése

(20 óra * 12 hónap)

1 fő gazdasági ügyintéző
4 óra/hét
1 fő műszaki irányító
4 óra/hét
(2 fő * 4 óra * 4 hét *12 hónap)

384 óra/év

2 039 m2 * nap
2 039
4 alkalom/év
495 m2 * 60 alkalom/év

2 039 m2

1 db* nap

260 db

1 fő gazdasági ügyintéző
2 óra/hét
(1 fő * 2 óra * 4 hét * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
4 óra/hét
(1 fő * 4 óra * 4 hét * 12 hónap)

288 óra/év

m2 *

5. melléklet
Beszámoló szerkezete [4.6.]
1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
3. Kiegészítő melléklet
Általános fejezet, mely a közszolgáltató bemutatását, tulajdonosi szerkezetét, részvényesek bemutatását, a társaság
fő tevékenységeinek bemutatását, képviseletére jogosult adatait, kapcsolt vállalkozások bemutatását, az adott üzleti
évhez kapcsolódóan a belső számviteli szabályozás főbb előírásainak a bemutatását tartalmazza.
Részletező fejezet, mely a mérleg tételekhez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó számszaki és
szöveges kiegészítéseket, elemzéseket tartalmazza.
Tájékoztató jellegű kieészítések, mely a Közszolgáltató valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített
értékelés - a pénzügyi gazdasági elemzés módszereivel, viszonyszámok, mutatószámok bemutatásával, az
eredmények szöveges értékelése alapján.
Cash flow-kimutatás
4. Üzleti jelentés
Közszolgáltató bemutatja
a) a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában meghatározottaknak
megfelelően, elkülönítetten a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét,
b) vevőkapcsolatok értékelését,
c) a felhasznált erőforrások értékelését,
d) a jelentős kötelezettségek, kockázatok ismertetését,
e) a kapacitások kihasználását,
f) a beruházások, fejlesztések alakulását,
g) a fogyasztói kifogásokat és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket,
h) a tevékenységek összegző értékelését.
6. melléklet
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2017. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével kapcsolatos közfeladatok
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
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Mutatók

210.000,-/hó

Összeg (ezer Ft)
18.000.000,2.991.600,2.520.000,-

Munkaruha, védőfelszerelés
Palánták beszerzése
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Karbantartás, javítás költségei,
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta, hirdetés
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
Anyagköltség
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
„

6.700,-/hó
16.600,-/hó
16.000,-/hó
108.000,-/hó
18.000,-/hó
72.293,-/hó
41.850,-/hó
9.450,-/hó
1.001.107,-/hó

10.000,-/hó
500,-/hó
6.700,-/hó
1.000,-/hó
14.539,-/hó
6.000,-/hó
13.950,-/hó
500,-/hó
616.811,-/hó

40.000,-/hó
303.385,-/hó
15.000,-/hó
2.500,-/hó
1.000,-/hó
17.712,-/hó
2.500,-/hó
8.550,-/hó
8.500,-/hó
515.853,-/hó

49.347,-/hó
2.000,-/hó
1.500,-/hó
14.593,-/hó
2.500,-/hó
8.550,-/hó
1.000,-/hó
340.510,-/hó

80400,199.200,192.000,2.995.116,1.296.000,216.000,867.516,502.200,113.400,12.013.284,12.013.284,8.040.000,218.400,120.000,6.000,80.400,12.000,419.868,174.468,72.000,167.400,6.000,7.401.732,7.401.732,6.480.000,4.342.620,480.000,3.640.620,180.000,30.000,12.000,447.144,212.544,30.000,102.600,102.000,6.190.236,6.190.236,-4.500.000,5.040.000 ,634.164,592.164,24.000,18.000,319.716,175.116,30.000,102.600,12.000,4.086.120,4.086.120,-

2) Felkéri a polgármestert, hogy a 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján minden év március
30-ig, a megelőző évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról, készítsen beszámolót
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter számára a 37 /2011. (III. 22.) Korm. rendelet 3.
mellékletében meghatározott adattartalommal.
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3) Felkéri a Jegyzőt, hogy alakítson ki olyan adatszolgáltatási, monitoring és ellenőrzési rendszert, amely alapján
folyamatosan ellenőrizni tudja a túlkompenzáció elkerülését, továbbá biztosítja a kedvezményezett minden, a
közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcímen nyújtott támogatásához kapcsolódó iratának, az odaítélést követő 10
évig történő őrzését és helyszíni betekinthetőségét.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
Határidő: 2018. 03. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: 2019. 03. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Határidő: 2020. 03. 31.
Felelős: Dinya József
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 616/2016. (XII. 15.) Gye. Kt. határozatának megfelelően az
önkormányzati feladatot ellátó intézmények vezetői felülvizsgálták az intézmény által nyújtott szolgáltatások
díjtételeit és az alábbi módosítások jóváhagyását kérik a testülettől 2017. február 1. napjától. Az emelést a 2017.
január 1. napjától hatályba lépő minimálbér és garantált bérminimum változás indokolja.
1.
Szent Antal Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére:

Megnevezés
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel

Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem

bruttó ár
2016.06.01.- 2017.02.01.től
től
(forint/óra) (forint/óra)
1.050

1.200

1.750

1.900

900

900

1.300

1.500

750

900

1.100

1.200

800

800

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék:

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2016.06.01-től
(forint/óra)
4.000
4.700

2017.02.01-től
(forint/óra)
4.200
4.900

2.000
3.000
800

2.200
3.200
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):
bruttó ár
Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
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2016.06.01től (forint/óra)
2.000
2.400

2017.02.01-től
(forint/óra)
2.200
2.600

Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék
bruttó ár
Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

1.500
2.400
800

2017.02.01-től
2.350
250
100

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház

bruttó ár

2016.06.01-től (forint/fő)
300
200
700
700
700
800
1.500
ár változó

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

1.300
2.200
800

2017.02.01-től (forint/fő)
400
300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Szent Antal Zarándokház

bruttó ár
10 és 8
személyes
önálló
fürdőszobával
nem
rendelkező
szobák
szállásdíja

Felnőtt
2016.06.01-től

Diák (14 évtől
Gyermek (3-14
diákigazolvánnyal)
éves) 2016.06.01-től
2016.06.01-től

Felnőtt
2017.02.01-től

Gyermek (3-14
éves) 2017.02.01- d
től

2.000
1.400
1.600
2.200
1.600
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/
2016.06.01től (forint/fő)
4.000
Ft/szoba

2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával
rendelkező szobaár
bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon

2017.02.01től (forint/fő)
4.400
Ft/szoba

Fűtve
Fűtés nélkül Fűtve
Fűtés nélkül
(forint/óra)
(forint/óra)
(forint/óra)
(forint/óra)
2016.06.01-től 2016.06.01-től 2017.02.01-től 2017.02.01-től

61

4.200

3.700

4.200

3.700

2.200

1.800

2.200

1.800

ügyeleti pótlék
4.

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház

bruttó ár

2016.06.01-től (forint/fő) 2017.02.01-től (forint/fő)
800
800

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
5.

800

1.500

1.500

Bárka Halászati Látogatóközpont

Belépődíj

bruttó ár
Teljes áru (Ft/fő)
Kedvezményes
2016.06.01-től (Ft/fő) 2016.06.01-től
450
360

bruttó ár
Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

2016.06.01-től
(forint/fő)
700

Teljes áru (Ft/fő)
Kedvezményes
2017.02.01-től (Ft/fő) 2017.02.01-től
450
360

2017.02.01-től
(forint/fő)
800

Kállai Ferenc Kulturális Központ
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
2016.06.01-től 2017.02.01-től
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
bruttó ár (Ft/óra) bruttó ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
1.050
1.100
nélkül
fűtéssel
1.500
1.600
Nagyterem (színházterem)
fűtés
2.100
2.200
nélkül
fűtéssel első óra
6.000
6.100
további
3.800
3.900
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
800
A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2016.06.01-től 2017.02.01-től
bruttó ár (Ft/hó) bruttó ár (Ft/hó)
Egyéb irodahelyiség bérlete
25.000
30.000
2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények cégek vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó 2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
4.000
4.200
nélkül
fűtéssel
4.700
4.800
Nagyterem (színházterem)
fűtés
4.700
5.000
nélkül
fűtéssel első óra
6.200
6.500
további
5.400
5.500
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
800
800
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pótlék
3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények:
Kistermek
2016.06.01-től bruttó 2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
2.000
2.200
nélkül
fűtéssel
2.400
2.500
Nagyterem (színházterem)
fűtés
3.000
3.200
nélkül
fűtéssel első óra
6.200
6.500
további
4.800
4.900
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti
800
800
pótlék
4.

Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi díjtételek alkalmazandók:
2016.06.01-től
2017.02.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár
bruttó ár
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
550 Ft/fő
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
360 Ft/fő
400 Ft/fő
fő felett)
Erzsébet Ligeti Kilátó és
Belépő (felnőtt)
450 Ft/fő
550 Ft/fő
Lombkorona sétány
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
360 Ft/fő
400 Ft/fő
fő felett)
Távcső bérlet
300 Ft/fő
Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül
1.600
1.600
1 órára) max.: 4 fő
Ft/csónak/óra
Ft/csónak/óra
Csónak bérlés (teljes nyitvatartási
időre, 10 és 18 óra között)
4.000 Ft/csónak
megszűnik
max.: 4 fő
Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
Szent László Rendezvény tér (Vízi elektromos áramvételi lehetőség +
5.000 Ft/alkalom 5.000 Ft/alkalom
színpad)
ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés
szerint.

Határ Győző Városi Könyvtár

bruttó ár
Méret

Szín

Tevékenység

A/4

Fekete-fehér

A/4

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

A/4

Színes

Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100
%-ban fedett
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2016.
(forint)
20

2017.02.01. (forint)

30

30

40

40

60

60

150

150

20

A/4

Színes

A/4

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/4
A/3
A/4
A/3
A/4
A/3

Színes
Színes

Számítógép használat, rövid
idejű, max. 10 perc
A/4

Késedelmes visszahozás
felszólítás előtt, 60 napot
meghaladó

100

Fénymásolás, nyomtatás Kép 50
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 100
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 50
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép 25
%-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
Fénymásolás, nyomtatás Szöveg
Laminálás laponként
Laminálás laponként
Szkennelés oldalanként
Szkennelés oldalanként
Spirálozás 6-32 mm
Előlap, hátlap
Számítógép használat, minden
megkezdett fél óra
50

100

100

50

50

300

300

150

150

100

100

50
100
100
200
50
100
150
50
50

50
100
100
200
50
100
250
100
100

Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés
postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje

200
50
800

200
50
800

50

50

200
400
600
500
100

200
400
600
500
500

1.000

1.000

100

Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után
postaköltség
+ késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési
ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv
beszerzési ára+ 500 Ft, de min.
1.000 Ft

Kérem a Tisztelt testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatokban foglaltakat elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a díjtételek beterjesztés
szerinti módosítását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a díjtételek döntési javaslatok
szerinti módosítását.

1. döntési javaslat
"Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételek 2017. február 1-től"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Szent Antal Népház által alkalmazott díjtételeket az alábbi összegekkel
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fogadja el 2017. február 1-jétől:
1.
Szent Antal Népház
1.1 Rendszeresen (hetente, havonta) az intézményben működő civil szervezetek, csoportok részére:
bruttó ár
Megnevezés
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel
fűtés
nélkül
fűtéssel

Konferencia terem
Földszinti terem
Klubterem

2017.02.01.től
(forint/óra)
1.200
1.900
900
1.500
900
1.200

Fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem
vonatkoznak.
800

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék:

1.2 Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:

Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel

Klubterem

bruttó ár
2017.02.01-től
(forint/óra)
4.200
4.900

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2.200
3.200
800

1.3 Egyéb, az előzőekbe nem tartozó rendezvények (pl.: tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés):

Konferencia terem, földszinti terem
Fűtés nélkül
Fűtéssel
Klubterem

Fűtés nélkül
Fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapokon ügyeleti pótlék

bruttó ár

1.500
2.400
800
bruttó

ár
Tárgyi eszközök bérlete
Technikai eszközök (forint/alkalom)
Asztal (forint/darab)
Szék (forint/darab)
2.

2017.02.01-től
(forint/óra)
2.200
2.600

2017.02.01-től
2.350
250
100

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomai Táj-és Alkotóház
bruttó ár
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2017.02.01-től (forint/fő)
400
300
800
800
800
800
1.500
ár változó

Teljes áru belépő
Kedvezményes belépő
Kézműves foglalkozás csoportos
Kemencés sütő foglalkozás csoportos
Mézeskalács készítő foglalkozás csoportos
Csizmadiafoglalkozás csoportos
Kemencés ételek bemutatója családi program
Falusi disznótor bemutató csoportos
3.

Szent Antal Zarándokház

10 és 8
személyes
önálló
fürdőszobával
nem
rendelkező
szobák
szállásdíja

Felnőtt
2017.02.01-től

bruttó ár

Gyermek (3-14
Diák (14 évtől
éves) 2017.02.01- diákigazolvánnyal)
től
2017.02.01-től

2.200
1.600
1.800
Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka Ft/fő/vendégéjszaka
2017.02.01től (forint/fő)
4.400
Ft/szoba

2 ágyas (1+1 pótágy és 1 db 2 ágyas), saját fürdőszobával
rendelkező szobaár
bruttó ár
Zarándokház ebédlő és udvari létesítmények,
valamint Bárka Halászati Látogatóközpont
bérlete
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil
szervezetek, intézmények, cégek, vállalkozások és
egyéb tevékenységet folytatók belépődíjas
rendezvényei részére
Egyéb, az előzőekbe nem tartozó (Pl.: hitéleti
foglalkozás, tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás,
megbeszélés stb.) rendezvények
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon
ügyeleti pótlék
4.

Fűtve
Fűtés nélkül
(forint/óra)
(forint/óra)
2017.02.01-től 2017.02.01-től
4.200

3.700

2.200

1.800

800

Szent Antal Kenyérsütő Ház
bruttó ár

2017.02.01-től (forint/fő)
800

Csoportos gyermekfoglalkozások
Kemencés ételek bemutatója
(családi program)
5.

1.500

Bárka Halászati Látogatóközpont

Belépődíj

Kedvezményes
Teljes áru (Ft/fő)
(Ft/fő) 2017.02.012017.02.01-től
től
450
360

2017.02.01-től
(forint/fő)
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bruttó ár

bruttó ár

Múzeumpedagógiai foglalkozás (csoportos)

800

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 01.
Felelős: Dr. Szonda István
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Kulturális Központ által alkalmazott díjtételek 2017. február 1-től "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Kállai Ferenc Kulturális Központ által alkalmazott díjtételeket az alábbi
összegekkel fogadja el 2017. február 1-jétől:
1.
Rendszeresen (hetente, havonta) működő civil szervezetek, csoportok részére:
Kistermek
2017.02.01-től
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
bruttó ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
1.100
nélkül
fűtéssel
1.600
Nagyterem (színházterem)
fűtés
2.200
nélkül
fűtéssel első óra
6.100
további
3.900
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
A fent említett bérleti díjak a bevételes rendezvényekre nem vonatkoznak.
2017.02.01-től
bruttó ár (Ft/hó)
30.000

Egyéb irodahelyiség bérlete

2.
Kereskedelmi tevékenységek, valamint civil szervezetek, intézmények cégek vállalkozások és egyéb
tevékenységet folytatók belépődíjas rendezvényei részére:
Kistermek
2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
fűtés
4.200
nélkül
fűtéssel
4.800
Nagyterem (színházterem)
fűtés
5.000
nélkül
fűtéssel első óra
6.500
további
5.500
órák
Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék
800
3.
Egyéb az előzőekbe nem tartozó (pl. tanfolyam, gyűlés, oktatás, előadás, megbeszélés stb.)
rendezvények:
Kistermek
2017.02.01-től bruttó
(30,32,47,52 és büfé előtti tér) és Körös
ár (Ft/óra)
Látogatóközpont
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fűtés
nélkül
fűtéssel

Nagyterem (színházterem)

fűtés
nélkül
fűtéssel

Szombat, vasárnap és ünnepnapi ügyeleti pótlék

2.200
2.500
3.200
első óra
további
órák

6.500
4.900
800

4.

Lélekkel a Körösök mentén projektelemekhez kapcsolódóan az alábbi díjtételek alkalmazandók:
2017.02.01-től
Körös Látogatóközpont
bruttó ár
Belépő (felnőtt)
550 Ft/fő
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
400 Ft/fő
fő felett)
Erzsébet Ligeti Kilátó és
Belépő (felnőtt)
550 Ft/fő
Lombkorona sétány
Belépő (14 év alatt, nyugdíjas
igazolvánnyal, valamint csoportos 10
400 Ft/fő
fő felett)
Távcső bérlet
300 Ft/fő
Csónak bérlés (nyitvatartási időn belül
1.600
1 órára) max.: 4 fő
Ft/csónak/óra
Csónak bérlés (teljes nyitvatartási
időre, 10 és 18 óra között)
megszűnik
max.: 4 fő
Esküvő alapár:
1 asztal díszterítővel + 10 szék +
Szent László Rendezvény tér (Vízi elektromos áramvételi lehetőség +
5.000 Ft/alkalom
színpad)
ügyelet (max. 3 óra)
Egyéb rendezvény megegyezés
szerint.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 01.
Felelős: Weigertné Gubucz Edit
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott díjtételek 2017. február 1-jétől "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtár által alkalmazott díjtételeket az alábbi
összegekkel fogadja el 2017. február 1-jétől:
Méret
A/4

Szín
Fekete-fehér

A/4

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

A/3

Fekete-fehér

Tevékenység
Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 1
oldalas szöveg/Kép
Fénymásolás, nyomtatás 2
oldalas szöveg/Kép
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bruttó ár
2017.02.01. (forint)
20
30
40
60

A/4

Színes

A/4

Színes

A/4

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/3

Színes

A/4

Színes

A/3

Színes

A/4
A/3
A/4
A/3

Számítógép használat, rövid
idejű, max. 10 perc
A/4

Késedelmes visszahozás
felszólítás előtt, 60 napot
meghaladó

50

100

Fénymásolás, nyomtatás Kép
100 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
50 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
25 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
100 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
50 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás Kép
25 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás
Szöveg
Fénymásolás, nyomtatás
Szöveg
Laminálás laponként
Laminálás laponként
Szkennelés oldalanként
Szkennelés oldalanként
Spirálozás 6-32 mm
Előlap, hátlap
Számítógép használat, minden
megkezdett fél óra

150

Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés
postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje

200
50
800

Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai
úton
Ajánlott levél felszólítás után
postaköltség
+ késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv
beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv
beszerzési ára+ 500 Ft, de min.
1.000 Ft

200
400
600

Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 01.
Felelős: Dinyáné Bánfi Ibolya
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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100
50
300
150
100
50
100
100
200
50
100
250
100
100

50

500
500
1.000

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Intézkedési terv a turisztikai attrakciók üzemeltetésére és az azokhoz vállalt
indikátorok teljesítésére
Petényi Roland
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 Önkormányzata a 2016. november 24-én tartott soros Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást
kapott a 2014-2015-ben megvalósított, DAOP-2.1.1./J-12-2012-0007 azonosító számú, „Lélekkel a Körösök mentén"
– Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükrében című projekt keretében vállalt indikátorokról és
azok elmúlt időszaki teljesüléséről.
A pályázat keretében felújításra és megépítésre került a Szent Antal Zarándok szálláshely, a Szent Antal
Kenyérsütőház, a Körös Látogató Központ, a Bárka Halászati Látogatóközpont, a Sóhajok hídja, a Szent László
kiállító- és rendezvénytér és az Erzsébet ligeti tanösvény.
A projekt 2016. 05. 25. napjával fenntartási időszakba lépett. Az első fenntartási év 2017. május 24-ig tart. A
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a látogatottságra vonatkozó adatokat bekérte a látványelemeket
üzemeltetőktől, melyek alapján megállapítható volt, hogy az indikátorok csak részben teljesültek. A Képviselőtestület felkérte az üzemeltetőket, hogy készítsenek intézkedési tervet és azt terjesszék a Képviselő-testület elé.
A projekt fenntartási időszakában az alábbi indikátorokat kell teljesíteni:
Mutató neve
Fenntartási időszak
1. év
2. év
3. év
4. év
Támogatott
turisztikai
11 000
13 500
17 000
17 000
attrakciók
látogatottsága (fő)
Támogatott
turisztikai
attrakció
15 575
16 276
17 008
17 774
árbevétele ( ezer
Ft)
Teremtett
munkahelyek
7,5
7,5
7,5
7,5
száma (fő)
Teremtett
munkahelyek
3
3,5
3,5
3,5
száma - nők (fő)
Teremtett
munkahelyek
száma –
1
1
1
1
hátrányos
helyzetűek (fő)

5. év
18 000

18 573

7,5
3,5

1

A látványelemeket üzemeltető Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház a Képviselő-testület
kérésének megfelelően, a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság elnökével
egyeztetve, összeállították az intézkedési tervüket, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az összeállított intézkedési tervek alapján elmondható, hogy az intézmények véleménye szerint a szükséges
indikátorok teljesítése új és újszerű programok megvalósításával, valamint komoly célcsoportra fókuszáló marketing
tevékenységgel sem biztos, hogy elérhető. Mivel az intézmények a költségvetésükben nem rendelkeznek elegendő
forrással a programok megvalósításához, így ezekhez valószínűleg Önkormányzati támogatás szükséges. Az
intézkedési tervekben részletesen bemutatásra kerül, hogy az egyes tervezett tevékenységhez milyen mértékű
forrást igényelnek az intézmények. Az előzetes egyeztetésen az is felmerült, hogy egységes marketing
tevékenységre lenne szükség, melynek költségeit szintén megtervezték.
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A Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évre 8500 fő látogatószámmal, és mintegy 1.500 000 Ft várható bevétellel
kalkulált, melyhez 1.655.000 Ft támogatást kér az intézkedési tervben.
A Szent Antal Népház 3900 fő látogatóval és mintegy 2.700.000 Ft várható bevétellel számol, ehhez 795.000 Ft
támogatást kér.
A Szent Antal Népház javaslatot tett egy közös marketingcsomag összeállítására és elindítására is, melynek
költségét 2.500.000 Ft-ra becsülte.
Összességében jól látható, hogy a vállalt indikátorok nem teljesülnek az intézkedési terv szerint, ezért
mindenképpen szükség lesz önkormányzati közbenjárásra a fenntartási kötelezettség teljesítése, szankciók
elkerülése érdekében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek azzal,
hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor a turisztikai látványelemekhez
kapcsolódóan felmerült marketing tevékenységeket 2 500 000 Ft költséggel
vegye figyelembe.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
az előterjesztés határozati javaslat szerinti elfogadását javasolja a Tisztelt
Képviselő-testületnek.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság nem
javasolja elfogadni a határozati javaslatban foglaltakat.

Döntési javaslat
"Intézkedési terv a turisztikai attrakciók üzemeltetésére és az azokhoz vállalt indikátorok teljesítésére"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a turisztikai attrakciók üzemeltetésére és az azokhoz
vállalt indikátorok teljesítésére beterjesztett intézkedési terveket megismerte.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézkedési tervben szereplő bevételi és kiadási
tételeket, valamint a turisztikai látványelemekhez kapcsolódóan felmerült marketing tevékenységek költségét a 2017.
évi költségvetés tervezésekor figyelembe veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Szent Antal Népház
Turisztikai attrakciók hatékony működtetésének intézkedési terve
2017. év
Helyzetelemzés:
A Szent Antal Népház több funkciós intézmény, mely a közművelődési, a közgyűjteményi és a
turisztikai feladatokat látja el.
Igyekszünk összekapcsolni a különböző feladatköröket, hogy a hatékony működést tudjuk
biztosítani. Az intézmény öt telephellyel működik: Bárka Látogatóközpont, Gyomai Táj-és
Alkotóház, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Népház-Szent Antal Zarándokház, Szent
Antal kenyérsütő ház. A telephelyek közül a Gyomai- Táj- és Alkotóház szezonálisan működik, a
többi telephely folyamatos nyitva tartással.
Az intézményben 2 fő szakmai alkalmazott, 1 fő ügyviteli és turisztikai programvezető, 1 fő takarító
és programasszisztens és 1 fő fűtő-karbantartó dolgozik. A munkánkat segíti 1 fő kulturális
közfoglalkoztatott.
A 2016-os év volt az első szezonja az intézménynek. Sajnos a reklám és marketing lehetőségeink
szűkösek voltak, de facebook-on, direkt email -ban, szakmai rendezvényeken igyekeztünk
népszerűsíteni szolgáltatásainkat. A turisztikai attrakciók látogatottsága a tavalyi évben még
mérsékelt volt, de az idelátogató vendégek megelégedéssel nyilatkoztak a szakmai színvonalról és
az igényes helyszínekről.
A múlt év tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni az összefogott és
központosított reklámra és marketingre, valamint a város többi turisztikai szolgáltatójával való
szoros együttműködésre. Szükséges forrásokat rendelni ezekhez a feladatokhoz, valamint a
hatékony működést elősegíteni plusz egy szakmai alkalmazott foglalkoztatásával.
Költségvetési terv:
Telephely:
Bárka Látogatóközpont

Szakmai kiadások:
180 000 Ft

Programbevételek:
600 000 Ft

Szent Antal zarándokház

380 000 Ft

1 778 000 Ft

Szent Antal sütőház

235 000 Ft

500 000 Ft

Közös reklám és marketing

2 500 000 Ft

Látogatószám terv :
Telephely:
Bárka Látogatóközpont

2016-ban
757 fő

2017-ben
1500 fő

Szent Antal zarándokház

476 éjszaka

900 éjszaka

Szent Antal sütőház

1279 fő

1500 fő

Intézkedési terv:

Célok

Feladatok

Tervezett
költségek

Határidők

Bárka
Látogatóközpont
látogatottságának

Reklám és Reklámfilmek országos
marketing: médiában, internetes
kampányok,

1 500 000 Ft Februármárcius

Tervezett
bevétel
600 000 Ft

növelése (1500
Fő)

Interaktív
foglalkozás
ok
kidolgozás
a

Honlapfejlesztés

250 000 Ft

február

Szórólapok készítése és
eljuttatása a
célcsoportokhoz

50 000 Ft

február

Információs táblák
készítése és kihelyezése

500 000 Ft

március

Study tour szervezése
újságíróknak

200 000 Ft

Áprilismájus

Noé bárkáján10 000 Ft
környezetismereti
foglalkozás óvodásoknak

március

Ősi mesterségünk a
halászat- foglalkozás
alsó tagozatosoknak

20 000 Ft

március

Élet a vízparton és a
10 000 Ft
vízben- foglalkozás alsó
tagozatosoknak

március

Játékok vízparti
növényekbőlfoglalkozás általános
iskolásoknak

március

20 000 Ft

Szakmai
találkozók,
céges
rendezvény
ek
szervezése

Az udvari kerengőben
gasztronómiai
bemutatóval egybekötött
rendezvények.

Bárka
napok

Játszóházzal, halételek
bemutatójával
egybekötött turisztikai
rendezvények.

100 000 Ft

Július 8.
július 22.
augusztus
18.

Program
napok

Ezeken a napokon a
látogatóknak a kiállítás
bemutatásán kívül
kézműves
foglalkozásokat
szervezünk

20 000 Ft

Májusaugusztus
Csütörtökö
nként 1115 óráig

Szent Antal
Reklám és
zarándokház
marketing:
vendégéjszakáinak
növelése (900
éjszaka)

Májusoktóber

Reklámfilmek országos
médiában, internetes
kampányok,

Februármárcius

Honlapfejlesztés

február

Szórólapok készítése és
eljuttatása a
célcsoportokhoz

február

Információs táblák
készítése és kihelyezése

március

1 600 000
Ft

Szent Antal
kenyérsütő ház
látogatottságának
növelése
(1500 fő)

Study tour szervezése
újságíróknak

Áprilismájus

Osztálykirándulásokat
szervezők felé
kiajánlások készítése

Februármárcius

Céges csapatépítő
tréningek felé
kiajánlások készítése

5000 Ft

március

Zarándokirodák,
zarándokutak felé
kiajánlások készítése

5000Ft

február

Szent László zarándoklat 5000 Ft
szervezése

március

Szakmai konferenciák,
10 000 Ft
egyetemi kihelyezett
kurzusok, egyetemi nyári
gyakorlatok szervezése

Márciusáprilis

Hagyományőrző
disznótorok szervezése
cégeknek, baráti
társaságoknak

5000 Ft

Novemberdecember

Ajándékbolt kialakítása

200 000 Ft

április

Udvari szabadidős
eszközök beszerzése

150 000 Ft

március
Februármárcius

Reklám és Reklámfilmek országos
marketing: médiában, internetes
kampányok,
Honlapfejlesztés

február

Szórólapok készítése és
eljuttatása a
célcsoportokhoz

február

Információs táblák
készítése és kihelyezése

március

Study tour szervezése
újságíróknak

Áprilismájus

Interaktív
foglalkozás
ok
kidolgozás
a

Gyógynövényes
foglakozás- általános
iskolásoknak
Levendulás
szappankészítő
foglalkozás- általános
iskolásoknak

20 000 Ft

március

Szent
Antal-napi
ünnepség
szervezése

A helyi katolikus
egyházzal közös
rendezvény keretében:
liliomszentelés a

15 000 Ft

Június 13

500 000 Ft

sütőháznál, valamint
Szentmise a Szent Antal
temetőkápolnában
Kemencés
kelt tészta
készítő
bemutató

Minden pénteken
hagyományos kelt
tészták készítésének
bemutatója

200 000 Ft

Folyamato
s egész
évben,
minden
pénteken
9-13 óráig

Gyomaendrőd, 2017. január 9.

Készítette: Dr. Szonda István igazgató

Intézkedési terv a Kállai Ferenc Kulturális Központ
látványeleminek indikátorszám és bevétel növeléséhez
Az intézkedési terv létrejötte: 2016. novemberében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bekérte a Lélekkel a körösök mentén turisztikai fejlesztés által létrejött látványelemek
megvalósult beruházásaira vonatkozó vállalt indikátorszámok teljesülésére vonatkozó
adatokat.
Az intézkedési terv célja: A Lélekkel a Körösök mentén projekt látványelemeinek az
intézmény fenntartása alatt működő egységeinek indikátorszámainak növelése, mely kiterjed
a látogatószám és árbevétel emelkedésére.
Az intézmény működtetésébe tartozó látványelemek:
Körös Látogatóközpont

Erzsébet Ligeti Lombkorona
Sétány Kilátó

Szent László tér – Vízi
színpad

Költségvetési tervezet a 2017. évre
Telephely

Kiadások

Várható bevétel

Körös Látogatóközpont

1.305.000.-

600.000.-

Erzsébet ligeti Kilátó és
Lombkorona sétány

50.000.-

800.000.-

300.000.-

100.000.-

Vízi Színpad
Marketingköltség (közös)

Tervezett látogatószám a 2017. évre:
Telephely

2016 évben realizálódott

2017 évre tervezett

Körös látogatóközpont

2243fő

3500 fő

Erzsébet ligeti Kilátó és
lombkorona sétány

2163 fő

3000 fő

Víz színpad

1943 fő

2500 fő

Az indikátor számok növeléséhez szükséges feladtok meghatározása:

Feladat

Meghatározás

Együttműködő
partnerek

Haatáridő

Marketingtevékenység
növelése

reklámanyagok
elkészítése,

TDM Szervezet,
Önkormányzat

2017. 02. – 2017.
03. hónap

partnerintézmények,
szállásadók, TDM
szervezet, Liget
Fürdő,

2017. Január

reklámfelületek
megkeresése,
Szolgáltatáscsomagok
összeállítása

osztályok
kirándulásához
kialakítani
programlehetőségeket

Programbővítés

Körös-kerti esték
programsorozat, Vízi
színpad
hatékonyságának
növelése,

Folyamatos

Környezetvédelmi
vetélkedősorozat a
Körös
Látogatóközpontban

Látványelem

Program/szolgáltatás

Feladat

Költségigény

Körös Látogatóközpont

Öko játszó foglalkozás

újrahasznosítható
kiegészítők beszerzése,
gyűjtése, ötlettár
kialakítása,
mintadarabok
elkészítése

30.000.-

Körös játékparty

laminált kártyalapok
elkészítése, papír,
rajzeszköz beszerzése

25.000.-

Körös-kerti esték

Június 24, Július 22,
Augusztus 26 napokon
színpadi előadások

500.000.-

Körös kert

Július 1. és Augusztus
20. között kedd, szerda
esténként 17.00 –
20.00 óra között

700.000.-

Környezetvédelmi
vetélkedő a Körös
Látogatóközpontban

A Víz Világnapja, a
Föld Világnapja és a
Madarak Fák napja
összefogásával
internetes vetélkedő
általános iskolás

50.000.-

gyermekek részére
Erzsébet ligeti kilátó és
lombkoronasétány

Kincsvadászat

az útvonal
megtervezése,
kellékek, doboz
megvásárlása

Vízi színpad

Esti műsorok

Július 1 és augusztus
20 között csütörtökök
esténként, egyeztetések
alapján

50.000.-

300.000.-

Gyomaendrőd, 2017. 01. 10.

Weigertné Gubucz Edit

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek módosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 151. § -a szabályozza a
cafeteria juttatásokra vonatkozó általános szabályokat. Ennek értelmében a köztisztviselők – választásuk szerint – a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban Szja.) 71. § (1) bekezdésében felsorolt
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben
jogosultak.
2017. január 1-jén léptek hatályba az Szja. törvény béren kívüli juttatásokra vonatkozó új szabályai. Az Szja. törvény
71. § (1) bekezdése értelmében:
„71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállalónak az adóévben
a) juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része;
b) a Széchenyi Pihenő Kártya
ba) szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható –
több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb 225 ezer forint támogatás;
bb) vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is)
kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve –
legfeljebb 150 ezer forint támogatás;
bc) szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló,
kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve –
legfeljebb 75 ezer forint támogatás.”
Éves keretösszeg: évi 100 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.
A köztisztviselőket megillető cafeteria juttatás éves mértéke: bruttó 200.000,- Ft.
A jegyző a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályairól,
elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól. A Közszolgálati szabályzat tartalmazta a
munkavállalóknak biztosítható egyéb béren kívüli juttatásokat is (Erzsébet utalvány, iskolakezdési támogatás,
önkéntes nyugdíjpénztári támogatás, önkéntes egészségpénztári támogatás) azonban ezen juttatások biztosítására
2017. január 1-jétől a korábbi gyakorlatnak megfelelően nincs lehetőség.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. mellékletét képezi a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati szabályzata. A törvényi változások
miatt szükségessé vált a Hivatali SZMSZ módosítása, mely a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az SZMSZ módosítását jóváhagyni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
""Közös Hivatali SZMSZ módosítása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.
§ b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva, 2017. február 1-jei hatállyal a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. mellékletét a következők szerint módosítja:
14. melléklet a Hivatali SzMSzhez
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati szabályzata
A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján a
köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot adom ki.
I. Fejezet

Bevezető rendelkezések
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal minden vezetőjére és
köztisztviselőjére.
2. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre (továbbiakban együtt: polgármester) e szabályzat hatálya
akkor terjed ki, ha azt törvény, illetve önkormányzati rendelet lehetővé teszi.
II. Fejezet
A munkaidő, pihenő idő és a rendkívüli munkavégzés szabályai
1. A munkáltatói jogkört gyakorlók:
a.
Jegyző
b.
A Jegyző távollétében az Aljegyző
c.
A dolgozók szabadságának engedélyezése – az éves szabadságolási ütemterv jegyző általi elfogadását
követően-, továbbá a munkaközi szünet 2. pontban meghatározottaktól eltérő módon történő kivételének
engedélyezése vonatkozásában a szervezeti egység vezetője.
2. A hivatal köztisztviselőire érvényes munkarend a Kttv.
a.
A hivatal köztisztviselői a Kttv. 89. §-a szerinti általános munkarend szerint dolgoznak.
b.
A jegyző az egyes köztisztviselők részére engedélyezheti, hogy a hivatal általános munkarendjétől eltérő
munkarendben dolgozhassanak. Az eltérő munkarendben dolgozók nyilvántartását az aljegyző vezeti, mely
nyilvántartás szerves részét képezi, a munkaidő nyilvántartást biztosító elektronikus nyilvántartásnak.
c.
A köztisztviselő részére a munkaidőn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc, munkaközi
szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet 12 órától 12.30 óráig tartó időtartamon belül lehet igénybe venni,
melynek megtörténtét, az elektronikus nyilvántartásban regisztrálni kell. A regisztrálás a dolgozó használatában lévő
azonosító kártya igénybevételével történik. Az azonosító kártya kiadásáról a személyzeti ügyeket intéző
köztisztviselő értesítése alapján az aljegyző gondoskodik. A kártya megrongálódásából elvesztéséből adódó
pótlással járó költségek, amennyiben az a dolgozónak felróható, úgy a közszolgálati jogviszonyban álló személyt
terheli. Amennyiben a köztisztviselő a fent meghatározott időtartamon belül nem tudja kivenni a munkaközi szünetet,
úgy ennek eltérő időpontban történő kivételét, a szervezeti egység vezetője engedélyezi.
d.
A kirendeltségeken a munkaidő nyilvántartásának vezetése jelenléti íven történik. A jelenléti íven rögzíteni kell
a dolgozónak az érkezést, az ebédidőt és a munkaidő befejezésével a távozás időpontját, óra, perc megjelöléssel. A
dolgozó a jelenléti ívet, érkezéskor, és távozáskor köteles kézjegyével ellátni.
e.
A köztisztviselők rugalmas munkaidőben dolgoznak. A rugalmas munkaidőre vonatkozó szabályokat jelen
szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. A rendkívüli munkavégzés szabályai:
A Kttv. 96. § (1) bekezdése szerint „rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás szerinti munkaidején felül is
köteles munkahelyén munkát végezni.” A rendkívüli munkavégzésre a 96. § az irányadó a következőkkel:
3.1. A rendkívüli munkavégzés elrendelése
a.
Rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni a szabályzat 1. sz. függelékét képező „Rendkívüli
munkavégzést elrendelő lap" igénybevételével.
b.
Rendkívüli munkavégzést elrendelni a hivatal belső szervezeti egységei tekintetében az Osztályvezetők
javaslatára a Jegyző jogosult.
c.
Rendkívüli munkavégzés elrendelésnek tartalmaznia kell:
–
A köztisztviselő nevét, munkahelyi beosztását.
–
A rendkívüli munkavégzés időpontját, időtartamát, helyét.
–
Az elvégzendő feladatot.
–
Az elrendelés dátumát, az elrendelő és a köztisztviselő aláírását.
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3.2. A rendkívüli munkavégzés nyilvántartása és elszámolása
a.
A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapot 2 példányban kell elkészíteni. A teljesítést a munkahelyi vezető
leigazolja mind a köztisztviselő példányán, mind a munkáltatói példányon.
b.
A munkáltatói példányt a munkahelyi vezető – amennyiben a szabadidő kiadása sikertelen volt – havonta
összegyűjtve eljuttatja a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselőnek, aki köteles megvizsgálni a
sikertelenség okát, majd ennek eredményéről tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
c.
A személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a tájékoztatást követően az illetmény
szemfejtésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megteszi.
d.
A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapot bizonylatként a tárgyévet követő 3 évig megőrzi.
4. A köztisztviselőt megillető szabadság és kiadásának rendje:
A köztisztviselőt a Kttv. 101. §-a szerint meghatározott szabadság illeti meg, melynek kiadásáról a 103. – 107. §
rendelkezik.
a.
A köztisztviselő igényét a belső szervezeti egység vezetője, a tárgyévben február 15-ig elkészíti a belső
szervezeti egység és az ahhoz tartozó irodák szabadságolási tervét majd február utolsó munkanapjáig a munkáltatói
jogkör gyakorlója a személyzeti ügyek intézéséért felelős köztisztviselő javaslata alapján jóváhagyja. Ennek
megtörténtét követően a szabadságok tárgyévi ütemezéséről, a köztisztviselőt tájékoztatja.
b.
A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben lehet
eltérni, a belső szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyását
követően.
III. Fejezet
Munkavégzés
1. A hivatal köztisztviselőinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. A feladatokhoz
kapcsolódó jogszabályok jegyzékét, a hatásköri címzettek jegyzékét, a kiadmányozás rendjét, a munkáltató
elektronikus úton tartja nyilván, mely a köztisztviselő munkaköri leírásának szerves részét képezi. A nyilvántartást a
munkáltató jogkör gyakorlója az önkormányzati választást követő egy éven belül dolgozza újra, ezt követően a
jogszabályi változásokat a köztisztviselő követi.
2. A köztisztviselő feladatait a közérdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és
igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai szabályok betartásával köteles ellátni.
A hivatal köztisztviselői munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az önkormányzat és a Hivatal
tekintélyét megőrizni.
A köztisztviselő köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot.
A köztisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekről, amelyek tevékenysége
során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár
számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna.
3. A köztisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen és időben munkára képes állapotban megjelenni és munkát
végezni.
Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a köztisztviselő alapos indok nélkül megtagadja, a
munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni.
4. A munkából való távolmaradást a köztisztviselő köteles legfeljebb 24 órán belül munkahelyi vezetőjének
bejelenteni, a távolmaradás okát a munkahelyi vezető felszólítására a megadott határidőn belül igazolni.
A munkából való távollét nyilvántartásáért, a hivatal Osztályvezetői felelősek. Az illetményszámfejtés részére történő
időszakos adatközlésért a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a felelős.
5. Minden köztisztviselő egyénileg felelős a személyes használatába adott hivatali vagyontárgyakért. A
vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy
illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles
bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a tűzvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást elvégezni.
6.
A munkakör átadás szabályai:
Ha az adott köztisztviselői munkakörbe alkalmazott köztisztviselő személyében változás történik, vagy a feladatok
egy részének ellátása más köztisztviselő feladatává válik akkor a feladatátadásról “átadás átvételi jegyzőkönyvet”
kell felvenni.
A munkakör átadásnál jelen vannak az érintett köztisztviselők és a szervezeti egység vezetője.
A jegyzőkönyvnek (a kötelező jegyzőkönyvi elemeken túl) tartalmaznia kell:
– A lezártan átadott ügyek iratait,
– A folyamatban lévő ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedések megjelölését,
– A feladatot átadó köztisztviselőnek a tett intézkedéseiért illetve mulasztásaiért való felelősségvállalási
nyilatkozatát.
– A munkakör ellátása során használt – a Hivatal tulajdonában lévő – eszközöket, segédleteket, stb., megjelölve
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azok használhatósági állapotát is.
– Az eszközökben tapasztalt hiányt illetve a hiányért való felelősség megállapítását.
– És minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan folytatása, vagy az ügyintézési
hibákért, mulasztásokért való felelősség megállapítása szempontjából lényeges.

IV. Fejezet

A köztisztviselők díjazása
1. A köztisztviselők díjazására a Kttv. 131 – 133. §-a az irányadó.
a.
A Jegyző - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül - a
teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét
legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.
b.
A Jegyző – döntését megelőzően – kikéri az érintett szervezeti egység vezetőjének a véleményét.
c.
A teljesítményértékelést a Titkárságon a jegyző, további osztályokon az osztályvezető végzi. A
teljesítményértékelést a TÉR megnevezésű informatikai program felhasználásával kell elkészíteni, melyhez a
köztisztviselő hozzáférését biztosítani kell, védelmét az adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerinti
teljesítéséért az informatikai feladatokat ellátó köztisztviselő felelős.
2. Vezetői pótlék
Vezetői pótlékra jogosultak az osztályvezetők, mértékét a Kttv. 137. § határozza meg.
3. Az idegennyelv-tudási pótlék:
A köztisztviselő a Kttv.141. §-ban meghatározottak szerint jogosult azzal az eltéréssel, hogy az angol, francia,
német és orosz nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár.
4. A helyettesítés szabályai:
a.
A Hivatali munka folyamatosságának biztosítása és az ügyfelek magas szintű „kiszolgálása” érdekében a
távollévő köztisztviselőt munkatársai helyettesítik. A helyettesítés rendjét a köztisztviselők munkaköri leírása
tartalmazza. Rendkívüli esetben a szervezeti egység vezetője a helyettesítés rendjétől eltérhet.
b.
Ha a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem tartozó munkát végez, s az eredeti
munkakörét is ellátja, illetményén felül – a Kttv. 98. § -ban szabályozottak szerint – külön díjazás (helyettesítési díj)
illeti meg, melynek mértékét a jogszabályi kereteken belül a jegyző határozza meg.
c.
A helyettesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendeli el.
5. A kiküldetés szabályait a Kttv. 54. § tartalmazza.

V. Fejezet

Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok
1. A jubileumi jutalomról:
a.
A jubileumi jutalomra való jogosultság szabályait Kttv. 150. §. részletesen tartalmazza. A köztisztviselő
jubileumi jutalomra való jogosultságát határozatban kell megállapítani.
b.
A jubileumi jutalomra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell a polgármesterre is.
2. Cafetéria juttatás szabályozása
a.
A cafetéria juttatást a Kttv. 151. § szabályozza.
b.
A cafetéria juttatás éves összegét a székhely településen Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a kirendeltségek esetében a községi önkormányzatok az évenként elfogadott költségvetési rendeletében
határozza meg.
c.
A cafetéria juttatás formáit és igénybevételének szabályait jelen szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza.
3 A Jegyző a hivatal szakember szükségletének tervszerű biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet a
közvetlen munkahelyi vezető támogató javaslatával rendelkező köztisztviselővel.
a.
A szerződésben meg kell határozni:
–
a támogatás jogcímeit és mértékét,
–
az elszámolás módját,
–
a felek jogait, kötelezettségeit.
–
azt a tanulmányi időt követő időtartamot, melyet az érintett köztisztviselő a hivatal állományában vállal
eltölteni. Ez az időtartam a tanulmányi idővel arányos, de az 5 évet nem haladhatja meg.
b.
A Jegyző engedélyezheti a köztisztviselő korábbi munkahelyével kötött tanulmányi szerződésből következő
anyagi kötelezettségek részbeni vagy teljes átvállalását.
c.
Ha a köztisztviselő olyan iskolai rendszerű képzésben vesz részt, amelyet a hivatal nem támogat, a
köztisztviselőt megillető szabadidőt a Jegyző állapítja meg a következők szerint:
–
A szabadidő mértékét a munkáltató az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és
szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően állapítja meg.
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–
A fentieken túl a munkáltató vizsgánként - ha egy vizsganapon a köztisztviselőnek több vizsgatárgyból kell
vizsgáznia, vizsgatárgyanként -, a vizsga napját is beszámítva négy munkanap szabadidőt köteles biztosítani.
Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül.
–
A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató tíz munkanap szabadidőt köteles
biztosítani.
–
A köztisztviselő más közigazgatási szervvel, illetőleg más munkáltatóval tanulmányi szerződést csak a
munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével köthet;

VI. Fejezet

Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások
1. A lakásépítés és vásárlás támogatásának szabályairól:
A Kttv. 152. § (1) bekezdés a) pontja szerint a köztisztviselő részére lakhatási, lakásépítési, és vásárlási támogatás,
biztosítható.
a.
A Hivatal éves költségvetésének függvényében, lakhatási, lakásépítési, és vásárlási támogatás, biztosítható.
A támogatás megállapítása folyósítása, visszafizetése során a 2/2004. (II. 10.) önkormányzati rendeletben
foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
b.
A támogatás visszafizetése egy összegben esedékessé válik amennyiben a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya a támogatás megállapítását követő 10 éven belül, lemondással, vagy a Ktt tv. 155.§ f) pontjában
foglaltak miatt szűnik meg.
c.
A támogatási kérelmet tárgyév szeptember 1-ig kell benyújtani a személyügyi és munkaügyi feladatokat ellátó
köztisztviselőnél.
2. Albérleti díj - Kttv. 152. § (1) bekezdés b) pontja
a.
A köztisztviselő kérelmére – közvetlen munkahelyi vezetője javaslata alapján – albérleti díj hozzájárulásban
részesíthető.
b.
A hozzájárulás mértékéről – a költségvetési lehetőségek függvényében – a Jegyző dönt. Az albérleti díj
mértéke nem haladhatja meg az igénylő jogos lakás igényét kielégítő szolgálati bérlakás biztosítása esetén fizetendő
bérleti díj 50%-t. A lakbér meghatározásakor a fiatal házasok első lakáshoz jutását biztosító költségelvű bérlakások
bérleti díját kell figyelembe venni.
c.
Az albérleti díjat, egy évre lehet megállapítani. Amennyiben a meghatározott egy éves időtartam még nem telik
le az adott költségvetési évben, úgy az újabb költségvetési évben az albérleti díj megállapítását ismételten kérni kell.
d.
A kérelemhez csatolni kell az albérleti szerződés egy példányát.
3. Illetményelőleg Kttv. 152. § (1) bekezdés e) pontja
A köztisztviselő és a polgármester részére eseti kérelem alapján illetményelőleg folyósítható, amennyiben a
munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi annak kifizetését.
a.
fizetéselőleg annak a köztisztviselőnek engedélyezhető, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok
alapozza meg a kérelmét.
b.
a fizetéselőleg felső határa a folyósításakor érvényes minimálbér havi összegének a háromszorosa, de
legfeljebb a személyi jövedelemadó előleggel, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékokkal csökkentett rendszeres
havi illetményének az összege.
c.
a fizetéselőleg kamatmentes kölcsönnek minősül, amelyet 6 havi egyenlő részletben, de legkésőbb az adott
év december 31. napjáig kell visszatéríteni, fizetési haladék nem engedélyezhető. A támogatás, illetve a még vissza
nem fizetett része egy összegben és azonnal esedékessé válik, ha a köztisztviselő jogviszonya a törlesztési idő alatt
megszűnik.
4. Családalapítási támogatás Kttv. 152. § (1) bekezdés c) pontja
a.
A határozatlan időre kinevezett és legalább egy éve a hivatalban dolgozó köztisztviselő első házasságkötése,
vagy gyermek születése alkalmával vissza nem térítendő családalapítási támogatásban részesíthető.
b.
A támogatás maximum Br. 50.000- Ft.
c.
A támogatásról a köztisztviselő kérelmére a Jegyző dönt a rendelkezésre álló éves költségvetési keret
figyelembe vételével.
5. Rendkívüli szociális támogatás Kttv. 152. § (1) bekezdés d) pontja
A köztisztviselő, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyeztetetté válik írásbeli
kérelmére szociális támogatásban részesíthető.
a.
A kérelemben a köztisztviselőnek meg kell jelölni azt az okot melynek következtében megélhetése
veszélyeztetetté vált.
b.
A támogatás megállapításáról a jegyző a szervezeti egység vezetője véleményének a kikérését követően dönt.
c.
A támogatás mértéke legfeljebb Br. 50.000-Ft.
6. A szemüveg térítés szabályai:
Az a köztisztviselő, aki munkavégzéséhez rendszeresen számítógépet használ szemüvegtérítésben részesíthető.
a.
Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként – a szakorvos írásos javaslata alapján – monitorkímélő
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szemüveglencse viselése indokolt.
b.
A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség, de legfeljebb a tárgyévre érvényes köztisztviselői
illetményalap 65%-ának megfelelő összeg. A folyósított térítést a Pénzügyi Osztály tartja nyilván.
c.
A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igénylő évente egyszer szemészeti szakorvosi vizsgálaton
vegyen részt.

VII. Fejezet

Kegyeleti gondoskodás
1. Temetési segély:
Temetési segély adható a köztisztviselőnek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában felsorolt közeli hozzátartozója
halála esetén. A támogatás összege legfeljebb 60.000Ft.
A temetési segélyről a köztisztviselő kérelmére – a rászorultság függvényében, a szerzeti egység véleményének
kikérését követően - a Jegyző dönt, a rendelkezésre álló éves költségvetési keret függvényében.
VIII. Fejezet
A nyugállományú köztisztviselők támogatása
1. A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthető. Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a
költségvetésében fedezetet biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható
át.
a.
A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
–
eseti szociális segély,
–
temetési segély,
b.
A szociális támogatás odaítélése történhet kérelemre, vagy javaslatra. Javaslatot tehet a nyugállományú
köztisztviselő életkörülményeit ismerő:
–
vezető, vagy köztisztviselő
–
nyugállományú köztisztviselő, más nyugállományú köztisztviselő tekintetében
–
társadalmi szervezet, egyesület, vagy magánszemély
c.
Az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a személyügyi ügyintéző tesz javaslatot.
A javaslat alapján a támogatás folyósításáról a Jegyző dönt.
d.
A személyügyi ügyintéző, a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel együttműködve köteles figyelemmel
kísérni a nyugdíjas köztisztviselők szociális helyzetét.
e.
A nyugállományú köztisztviselők szociális gondozásának, illetve szakmai tapasztalata hasznosításának
elősegítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására a Jegyző – megfelelő számú nyugdíjas esetén - nyugdíjas
bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja az e célokat szolgáló egyesületek létrehozását. A nyugdíjas bizottság
javaslatot tehet nyugdíjas köztisztviselő támogatásba részesítésére és elismerésére.

IX. Fejezet

A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése
Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai
1. A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet
szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül
történő ösztönzésére a hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők.
2. A jutalmazásra – kellő indokolással – a munkahelyi vezetők tehetnek javaslatot és a jegyző – a Polgármester
egyetértésével - dönt.
X. Fejezet
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek
Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személyek a jegyző, aljegyző, osztályvezetők, kiadmányozási joggal rendelkező
köztisztviselők, valamint a közbeszerzési eljárás során bíráló bizottsági tagként közreműködő köztisztviselők.

XI. fejezet
munkaruha- formaruha-védőruha juttatására vonatkozó szabályok
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A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal egyes munkaköreiben foglalkoztatott dolgozóknak munkaruhaformaruha-védőruha juttatására vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.
2017. január 26.
dr. Uhrin Anna
jegyző
1. számú melléklet

A rugalmas munkaidőről Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnál
1. Általános feltételek
a.
heti törvényes munkaidő 40 óra
b.
napi törvényes munkaidő 8 óra
c.
munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely része a munkaidőnek

2. A hivatal dolgozói rugalmas munkaidő beosztásban végzik munkájukat.
a.
A rugalmas munkaidő határa hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig tart.
b.
Ezen időn belül törzsidő
Hétfőn
8 órától 16 óráig,
Kedden
8 órától 12 óráig,
Szerdán
8 órától 16 óráig,
Csütörtökön
12,30 órától 16 óráig,
Pénteken
8 órától 12 óráig
tart.
c.
A rugalmas munkaidő beosztásra szolgáló heti 13 óra 30 percet az 1. pontban írt - törzsidőn kívüli idővallumban (továbbiakban: peremidő) lehet ledolgozni, annak beosztásáról az apparátus és a saját munka terhére
figyelemmel a dolgozó dönt.
d.
A részfoglalkozású dolgozók munkaidő beosztását az osztályvezetők határozzák meg.
e.
A peremidőben történő kötelező munkavégzés elrendelésére az osztályvezető jogosult.
f.
A peremidő igénybevételét az osztályvezetőknek illetve a kirendeltség vezetőnek úgy kell megszervezniük a
vezetésük alá tartozó belső szervezeti egységben, hogy a folyamatos munkavégzés biztosításra kerüljön.
g.
Törzsidő alatt minden dolgozó munkahelyén köteles tartózkodni és munkát végezni, kivéve ha
–
szabadságon (fizetett vagy fizetetlen) van
–
szabadnapját tölti,
–
táppénzes állományban van,
–
egész napos kiküldetésben van,
–
engedéllyel munkahelyén kívül végzi a munkáját,
–
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben és/vagy a Munka Törvénykönyvében (a továbbiakban Kttv. és
Mt.) szabályozottak miatt van távol, egyéb okból igazoltan van távol
h.
Más munkáltatónál mellékfoglalkozásban, vagy egyéb jogviszonyban végzendő munkát peremidőben lehet
végezni, illetve ha jellege miatt csak meghatározott időben végezhető, úgy törzsidőben. Az e jogviszonyokban töltött
idő a ledolgozott munkaidőbe nem számít be.

3. Munkaidő megszakítása

a.
Ennek minősül a törzsidő végén (kivételesen közben), illetve a peremidő bármely időpontjában történő
távozás. Törzsidőben csak a közvetlen felettes engedélyével lehet eltávozni. A törzsidőben és a peremidőben
történő távozást amennyiben annak időtartama a 10 percet meghaladja az elektronikus munkaidő nyilvántartásban
regisztrálni kell.
b.
A Kttv-ben és/vagy az Mt-ben meghatározott munkavégzés alóli mentesség (fizetett idő) miatti távollétet, az
elektronikus nyilvántartásban szintén regisztrálni kell.
c.
Ha dolgozó törzsidőben engedély nélkül nem jelenik meg, a távollétet megjelenésével egy időben nem tudja
igazolni, úgy két órát meghaladó távollét esetén a szóban forgó napot igazolatlan napként kell elszámolni, emellett
fegyelmi felelősségre vonásnak is helye van. A 2 óránál kevesebb távollét ideje a munkaidőbe nem számít be
amennyiben ez késésnek nem minősíthető fegyelmi felelősségre vonásnak van helye amellett, hogy a távollét idejét
le kell dolgozni.
d.
Igazolatlan késésnek minősül, ha a dolgozó engedély nélkül, illetve utólagos igazolás nélkül a törzsidő kezdete
után érkezik a munkahelyére. Amennyiben a dolgozó igazolatlanul késik úgy a késés minden megkezdett 10 perce
után heti munkaidő keretét 30 perc időtartammal növelni kell. A 30 percet meghaladó késésnél a 2. pontban írt
szabályokat kell alkalmazni.
e.
Amennyiben a dolgozó peremidőben történő II/5., 6. pont szerinti munkavégzési kötelezettségének
igazolatlanul nem tesz eleget úgy fegyelmi felelősségre vonásnak van helye.

4. Munkában nem töltött idő számítása
a.

Szabadságon, szabadnapon, több napos kiküldetésben, táppénzen, a Kttv-ben és/vagy az Mt-ben
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meghatározott egész napos távolléteknél napi 8 órát kell letöltött munkaidőként számításba venni.
b.
Tanulmányt folytató dolgozónál, amennyiben tanulmányi elfoglaltsága nem egész napos (egész napos az 1.
pont alá esik) iskolai foglalkoztatást jelent, munkaidő kedvezményt csak az általános munkarend szerinti munkaidő
befejezéséig kap, ennek megfelelően ezen időpontig az iskolai foglalkozás, valamint az arra történő utazás
ledolgozott munkaidőként kell számításba venni akkor is, ha ez a peremidőre esik.
c.
A Kttv-ben és/vagy az Mt-ben meghatározott azon távollétekre, amelyekre átlagkereset jár, és azok időtartama
az egész munkanapot nem veszi igénybe, a ténylegesen eltöltött időt kell letöltött munkaidőként figyelembe venni,
valamint az utazásra fordított időt, ha az az általános munkarend órakeretébe beleesik. Amennyiben az Kttv. és Mt..
vagy végrehajtási rendelete az elismerhető időt, vagy alkalmat korlátozza, vagy meghatározza, úgy legfeljebb az így
meghatározott időt lehet ledolgozott munkaidőnek számítani.
d.
Amennyiben a törzsidőben a dolgozó orvosi vizsgálaton, gyógykezelésben vett részt és arról igazolást hoz, úgy
az igazolt távollétnek számít, de az így eltöltött munkaidőt le kell dolgozni, kivéve, ha az orvosi vizsgálat a 3. pont alá
tartozik.
e.
A nem munkában (pl. szakszervezeti rendezvényen) töltött idő nem számít munkaidőnek. Szakszervezeti
tisztségviselőnek a funkciójából eredő nem munkahelyi rendezvényen való részvétele az általános munkarendbe
tartozó idő alatt letöltött munkaidőnek számít.
f.
Szakszervezeti tisztségviselőket ezen felül is megilleti munkaidő kedvezmény, ha feladataikat más módon,
mint az általános munkarend terhére nem tudják megoldani. Ez azonban az előzőekkel együtt szakszervezeti
titkárnál a munkaidőkeret 20 %-át, egyéb tisztségviselőnél 10 %-át nem haladhatja meg.
5. A munkaidő nyilvántartás szabályai
a.
A ledolgozott munkaidőt a napi teljes munkaidő kezdetétől annak végéig kell mérni. Ezen időpont előtti és
utáni munkavégzést a munkaidő elszámolásánál figyelmen kívül kell hagyni, kivéve ha az ez idő alatt történő
munkavégzésre
–
tisztségviselő vagy osztályvezető elrendelése
–
kötelező közreműködésre jogszabályi előírás alapján kerül sor
b.
Közigazgatási területen, a munkaidőn túli, de nem munkahelyen végzendő munkavégzésre történő, illetve
onnan a lakásra történő utazásra összesen fél óra munkaidő elszámolható. Közigazgatási területen kívül munkaidőn
túl elvégzendő munkavégzésre a ténylegesen felmerülő igazolt vagy valószínűsíthető utazási idő ledolgozott időnek
ismerhető el.
c.
Szabadnapon munkaköri kötelezettség alapján végzett munkát - munkában töltött idő alapján - ledolgozott
munkaidőnek kell tekinteni, úgy mintha azt peremidőben történt munkavégzés lenne. Heti pihenőnapon végzett
munkát kétszeres szorzóval számolva kell ledolgozott munkaidőnek tekinteni. Társadalmi eseményeken
közreműködő anyakönyvvezetőknél az esemény időtartama mellett azok kezdete előtt 1 óra s vége után fél óra
munkaidő munkavégzésként számolható el. Szabadnapon, pihenőnapon, fizetett ünnepnapon végzett munka
szükségességét, annak időtartamát a osztályvezetőnek igazolnia kell. Azon dolgozóknál, akiknél munkakörükből
adódóan rendszeresen előfordulhat e napokon történő munkavégzés, az osztályvezető a ledolgozott időre
figyelemmel szabadnapot, illetve pihenőnapot biztosíthat a Kttv-ben és/vagy az Mt-ben előírt szabályok
figyelembevételével.
d.
Munkahelyi érdekből történő kiküldetés esetén a ténylegesen felhasznált munkaidőt (utazással együtt) kell
ledolgozottnak tekinteni, feltéve, hogy a dolgozó az oda, illetve visszautazásra a legközelebbi közlekedési eszközt
veszi igénybe.
e.
A ledolgozott munkaidőt az elektronikus munkaidő nyilvántartásban kell vezetni. A nyilvántartás vezetésért a
dolgozó felelős. Az érkezés és távozás regisztrálása a kártya lehúzással történik, valamint a szükséges kód
beütésével.
f.
A munkaidő alap havi dekádokban kerül összesítésre. A következő dekádba +20 és -10 óránál magasabb
munkaidő értéket átvinni nem lehet. A megengedett eltérést meghaladó plusz munkaidő a következő dekádra
kivételesen átvihető, ha az a vezető munkára utasítása miatt keletkezett és abban a dekádban a kompenzálására
már nem volt lehetőség. A 10 órát meghaladó többletmunkaidőből dekádonként utólag 1 szabadnap a dolgozó
kérésére kiadható. Ha a ledolgozatlan idő 10 órát 4 vagy több órával meghaladja, azt szabadság kiadásával kell
kompenzálni, úgy, hogy a letöltetlen munkaidő 10 óra alá csökkenjen. A többletmunkaidőt, a tárgyhót követő
hónapban kell a dolgozó részére kiadni. A ledolgozatlan időt amennyiben nem történik a fentiek szerinti szabadság
kiadás, úgy azt a köztisztviselő a tárgyhót követő hónapban köteles ledolgozni.
g.
A munkaidő nyilvántartást minden dolgozó folyamatosan köteles vezetni a távollétek okának megjelölésével. A
munkaidő nyilvántartás nem szabályszerű vezetése esetén a dolgozó fegyelmi úton felelősségre vonható. A
köztisztviselő számára a Kttv. 94. § (1) alapján kötelezően kiadandó munkaközi szünet kiadására 12,00-tól 12,30-ig
kerül sor.

Munkaruha- formaruha-védőruha juttatásának szabályai

2. számú melléklet

1. Az anyakönyvvezetők részére évi 8.000.- Ft összegig formaruha adható a családi eseményeken történő kulturált
megjelenéshez.
A kifizetés időpontja minden év november hónapja.
A Közigazgatási Osztály vezetője köteles az események számát minden év október 31-ig név szerint kimutatni és
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azt a Pénzügyi Osztály részére leadni. A kifizetés ennek alapján történik; azon dolgozók, akik rendszeresen részt
vesznek a szertartásokon azok részére az összeg 100 %-ban, az átlagnál kevesebb számú rendezvényeken részt
vevők részére 50 %-ban kerül kifizetésre.
2. A közterület-felügyelők részére teljes formaruha jár, fokozatos felruházással és pótlással (éveknek megfelelő), a
kihordási idő figyelembevételével.
Nyári
Sapka 1 db
Szövetnadrág
1 db
R. ujjú ing
3 db
Eső kabát
1 db
Társasági bőr félcipő 1
pár

Kihord. idő
2 év
1 év
1 év
2 év
1 év

Téli
Kihord. idő
Téli sapka
2 év
1 db
Szőrmés kabát 1 db
3 év
Molinó alsó-felső 1
2 év
db
Kötött pulóver 1 db
1 év
Szövet nad-rág 1 db
H. ujjú ing 3db
Acélkaplis bakancs 1
p.
Téli kesztyű bőr 1
pár

1 év
1 év

Átmeneti
Kihord idő
Gyakorló kabát 1 db
3 év
Gyakorló nadrág 1
db
Átmeneti kabát 1 db
Nyakkendő 1 db
Derékszíj bőr 1 db

2 év
2 év
2 év
3 év

1 év
3 év

3. Munkaruházat az alábbi fizikai munkakörökben jár:
Gondnoki fűtő- karbantartói, gépkocsivezetői feladatokat ellátó hivatali alkalmazottnak. A
munkaruházat: bakancs, gumicsizma, bélelt kabát, gumikesztyű.
A mezőőrök részére teljes formaruha jár – az 1997. évi CLIX. törvény által előírt mezőőri vizsgát
eredményesen elvégzett mezőőrök részére – a kihordási idő figyelembe vételével.
Mezőőrök:
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet 8. melléklete alapján
előírt mezőőri formaruha leírása és kihordási ideje:
Formaruha:
1 db téli kord- vagy posztóöltöny
1 db nyári öltöny
1 db nyári nadrág
1 db bélelhető kabát
1 db esőkabát
1 db kalap
1 db téli sapka
1 db sál
1 db nyakkendő
1 pár kesztyű
4 db ing
8 pár zokni
1 pár gumicsizma
1 pár bakancs

Kihordási idő:
24 hónap
12 hónap
12 hónap
36 hónap
24 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
36 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap
12 hónap

4. Új alkalmazottak jogosultsága a munkába állással kezdődik, de a vásárlásra a próbaidő elteltével (e tekintetben
egységesen 3 hónap) kerülhet sor.
5. Az évenkénti munkaruha juttatás munkajogviszony keletkezése illetve megszűnése esetén továbbá
részmunkaidős foglalkoztatásban időarányosan jár. A kihordási időre biztosított forma illetve munkaruhát amennyiben a munkaviszony a dolgozó kezdeményezésére vagy hibájából szűnik meg - időarányosan meg kell
váltani
6. A 30 napot meghaladó - munkavégzési kötelezettséggel nem járó - távollét idejére, munkaruha, védőruha nem jár,
illetve a kihordási idő a távolléttel meghosszabbodik / keresőképtelenség, fizetés nélküli szabadság, sorkatonai
szolgálat, szülési szabadság, GYED-GYES /
7. Méltányossági, illetve a nem szabályozott eseteket a munkáltató dönti el.
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8. A munkaruházattal kapcsolatos számlák kifizetését a munkaruha analitikát vezető dolgozó engedélyezi.
9. A munkaruházatnál a vásárlási összeg maximális összege évente a munkaruházati cikkeknél történt áremelkedés
%-ával azonos mértékben nő.
Cafetéria-juttatás szabályzata

3. számú melléklet

I. Fejezet
Cafetéria-juttatásra való jogosultsági, igénylési és elszámolási szabályok
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) a cafetéria-juttatások
rendszerén keresztül biztosítja a Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők,
ügykezelők, a munkaviszonyban álló (a hivatalhoz közvetlenül kapcsolódó technikai alkalmazott), munkavállalók
részére az egységes elvek alapján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó természetbeni juttatásokat.
2. A juttatás a 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
Közszolgálati Szabályzata alapján, jelen szabályzatban meghatározott cafetéria-juttatások közül választható.
3. Cafetéria-juttatás igénybevételére jogosult a Közös Önkormányzati Hivatallal
a.
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők, ügykezelők,
b.
munkaviszonyban álló, (a hivatalhoz közvetlenül kapcsolódó határozatlan idejű munkaszerződéssel
alkalmazott technikai dolgozók) munkavállalók,
c.
az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottak juttatását az egyes önkormányzatok
külön szabályozzák.
4. A dolgozó nem jogosult cafetéria-juttatás igénybevételére:
a.
a szülési szabadság, terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási-díj, a gyermekgondozási-segély
folyósításának időtartamára,
b.
30 napot meghaladó távollét esetében a távollét első napjától kezdve
5. A közszolgálati, vagy munkaviszonyt létesítő dolgozó a cafetéria-juttatást a jogviszony létesítés napjától veheti
igénybe.
6. A cafetéria-juttatás igénybe vételére való jogosultság a jogviszony megszűnésének napján szűnik meg.
7. A Közös Önkormányzati Hivatal minden év február 15. napjáig tájékoztatja a dolgozókat az igénybe vehető
cafetéria-juttatásokról.
8. A dolgozók március 1. napjáig az erre rendszeresített elektronikus Cafetéria programban nyilatkoznak a cafetériajuttatás éves összegének felhasználásáról, a választott cafetéria-juttatásról és annak mértékéről.
Az „Összesített adatlap” kinyomtatása, aláírása után a „Kitöltések lezárása következik, mely ez után nem
módosítható. A dolgozó a nyilatkozattétellel hozzájárul ahhoz, hogy a cafetéria-juttatás igényléséhez szükséges
adatait az ahhoz szükséges mértékben a cafetéria-juttatás nyilvántartást vezető kezelje.
9. Az, aki a Közös Önkormányzati Hivatallal év közben létesít közszolgálati jogviszonyt, vagy munkaviszonyt, illetve
jogosultsága év közben keletkezik, a 8. pont szerinti nyilatkozatot az első munkában töltött napot követő 15 napon
belül köteles megtenni, a cafeteria-juttatás igénybevételére az 5. pont szerint, a jogviszony első napjától jogosult.
10. A 8. és 9. pont szerinti nyilatkozat tárgyév január 1. napjától vagy a cafetéria-juttatás igénybe vételére való
jogosultságtól december 31-ig vagy a közszolgálati jogviszony, munkaviszony megszűnéséig terjedő időszakra
vonatkozik. A 8. és 9. pont szerinti nyilatkozat év közben nem módosítható.
11. A 8. és 9. pont szerinti nyilatkozatot egy példányban, aláírással ellátva a személyügyi ügyintézőnek kell leadni. A
nyilatkozat átvételét követően az elektronikus rendszer lezárásra kerül.
12. A cafetéria-juttatás éves összege a közszolgálati szabályzatban meghatározott összeg.
13. A cafetéria-juttatás összege biztosít fedezetet az egyes juttatást terhelő közterhekre.
14. A cafetéria-juttatás összege a 4. pont alapján arányosan kerül megállapításra azon munkatársak esetében,
akiknek a munkaviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg.
15. A tárgyévben igénybe nem vett cafetéria-juttatás összege a következő évre nem vihető át.
16. A cafetéria-juttatás elszámolása bruttó módon történik, tartalmazza a közterhek költségeit.
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17. Ha a dolgozó jogviszonya év közben szűnik meg, köteles a részére nyújtott cafetéria összeggel az utolsó
munkában töltött napon elszámolni.
18. Amennyiben a dolgozó a tárgy évben a cafetéria-juttatás időarányosan felhasználható mértékénél többet vett
igénybe, úgy a különbözet – előzetes hozzájárulásával – illetményéből levonásra kerül, illetve választása szerint, ha
a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni.
19. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a dolgozó halálával szűnik meg.
20. A 4. pontban meghatározott esetekben az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás
értékét, a távollét utáni első munkanapon vissza kell fizetni, illetve vissza kell adni.
21. Ha a köztisztviselőt tárgyév közben áthelyezik, az egyes munkáltatóknál cafetéria-juttatásra időarányosan
jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett
igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új
munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás
mértékéig – csökkenteni kell.
II. Fejezet
Cafetéria-juttatások
Készpénz kifizetés cafetériában
1. Készpénz kifizetés éves keretösszege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (6)
bekezdés e) pontjában meghatározott összeg.
2. A készpénz kifizetés évente két részletben, minden év április 30. és augusztus 31. napjáig kerül utalásra, az ezen
cafetéria-juttatást választó dolgozó részére.
Széchenyi Pihenő Kártya
3. A munkáltató névre szóló, bankkártya elven működő, elektronikus utalványkártya formájában OTP Szép kártyát
biztosít dolgozói részére. Az e juttatást választó három különböző alszámla között oszthatja meg az erre szánt
összeget:
a) szálláshely: A cafetéria összeg keretéig, maximum Br. 200 000.- Ft.
b) vendéglátás: 150 000.- Ft.
c) szabadidő: 75 000.- Ft.
4. A Széchenyi Pihenő Kártya alszámlái minden év április 30. napjáig feltöltésre kerülnek.
5. A dolgozónak nyilatkoznia kell, más munkáltatótól részesül-e ilyen jellegű ellátásban, a kapott juttatásokat össze
kell számolni, kedvezményes adózás csak a törvényben meghatározott mértékig lehetséges.
III. fejezet
Egyéb rendelkezés
1. E szabályzat kiterjed a Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál sajátos foglalkoztatási jogviszonyban lévő
polgármesterre, valamint a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban lévő mezőőrökre.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Polgármester és alpolgármester illetményének módosítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző

Véleményező bizottság:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4)
bekezdése határozza meg. 2017-től nem a helyettes államtitkári, hanem az államtitkári fizetésekhez igazítják a
polgármesterek bérét. A javadalmazás az államtitkár illetményének %-ában kerül megállapításra attól eltérni nem
lehet. A törvénymódosítás alapján 500 lakosúnál kisebb település polgármestere az államtitkári fizetés 30 %-ára,
1500 lakosig az államtitkári juttatás 40 %-ára, 2000 lakosig 50 %-ára, 5000 lakosig 55 %-ára, 10 ezer lakosig 60 %ára, 30 ezer lakosig 70 %-ára, afölötti lélekszámnál pedig az államtitkár bér 80 %-ára jogosult. A polgármestert
továbbra is megilleti a tiszteletdíjának 15%-a, mint költségtérítés.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. § (1) bekezdése
értelmében a polgármester díjazásakor alkalmazni kell a Kttv. 141. § (1)-(9) bekezdését. A rendelkezés értelmében
a polgármester alanyi jogon nyelvvizsga pótlékra jogosult, amelynek mértéke komplex középfokú (B2) nyelvvizsga
esetében az illetményalap 60%-a azaz 23.200,- Ft.
A fentiek alapján Toldi Balázs polgármester illetménye a következőképp alakul:
Államtitkár illetménye:
Alapilletmény:
Illetmény kiegészítés:
Vezetői pótlék:
Összesen:

38650,- Ft * 12 = 463.800,- Ft;
463.800,- Ft *0,5 = 231.900,- Ft;
463.800,- Ft * 0,65=
301.470,- Ft;
997.170,- Ft

Főállású polgármester illetménye Gyomaendrődön (13.806 fő)
Illetmény
Költségtérítés
Nyelvpótlék
Összesen:

997.170,- Ft 70 %-a
illetmény 15 %-a
illetményalap (38.650,- Ft) 60 %-a

698.000,- Ft
104.700,- Ft
23.200,- Ft
825.900,- Ft

II.
A társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése határozza meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott
részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
Társadalmi megbízatású polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye
50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult. Tiszteletdíja: 349.000,- Ft
Javasoljuk, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja továbbra is a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában kerüljön meghatározásra.
A fentiek alapján Lehóczkiné Tímár Irén társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a következőképp alakul:
Tiszteletdíj: 244.300,- Ft. A költségtérítés mértéke ebben az esetben is a tiszteletdíj mértékének 15%-a: 36.600,- Ft.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
""Polgármester illetményének módosítása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71. §-ban foglaltakra figyelemmel Toldi Balázs
főállású polgármester illetményét, 2017. január 1. napjától bruttó 698.000,- Ft/hó azaz hatszázkilencvennyolcezer
Ft/hó összegben állapítja meg. A polgármestert megillető költségtérítés mértéke 104.700,- Ft/hó, azaz
száznégyezer-hétszáz Ft/hó. Toldi Balázs polgármester a Kttv. 225/L. § (1) bekezdésére figyelemmel nyelvpótlékra
jogosult, amelynek mértéke komplex középfokú (B2) német nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 23.200,Ft/hó, azaz huszonháromezer-kettőszáz Ft/hó.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""Alpolgármester tiszteletdíjának módosítása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehóczkiné Tímár Irén társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját, 2017. január 1. napjától bruttó 244.300,- Ft/hó azaz kettőszáznegyvennégyezer –
háromszáz Ft/hó összegben állapítja meg. Az alpolgármestert megillető költségtérítés mértéke bruttó 36.600,- Ft/hó,
azaz harminchatezer – hatszáz Ft/hó.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"„Tiszteletdíj, költségvetési forrása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főállású polgármester illetményét és a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve
Dr. Uhrin Anna jegyző
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a
főállású polgármester szabadságát a következők szerint:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell
igénybe venni vagy kiadni.”
A fentiekre hivatkozva a 2017. évre megállapított szabadság Toldi Balázs polgármester részére:
Alapszabadság
Pótszabadság
Előző évről áthozott
2017. évre megállapított szabadság

25 nap
14 nap
0 nap
39 nap

2017. évben Toldi Balázs polgármester 39 napra számított szabadságolási ütemterve a következő:
Hónap

Tervezett napok (tól-ig)

Napok

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Október
November
December

2017. január 16-17.; 31.
2017. február 14.; 28.
2017. március 14.; 28.
2017. április 11.; 25.
2017. május 9.; 23., 29-31.
2017. június 6.; 26-28.; 30.
2017. július 24-28.
2017. augusztus 21-25.
2017. október 19-20.
2017. november 20-24.
2017. december 27-29.

3
2
2
2
5
5
5
5
2
5
3

Összesen

39

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Polgármester szabadsága"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi Balázs polgármester 2017. évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hónap

Tervezett napok (tól-ig)

Napok

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Október
November
December

2017. január 16-17.; 31.
2017. február 14.; 28.
2017. március 14.; 28.
2017. április 11.; 25.
2017. május 9.; 23., 29-31.
2017. június 6.; 26-28.; 30.
2017. július 24-28.
2017. augusztus 21-25.
2017. október 19-20.
2017. november 20-24.
2017. december 27-29.

3
2
2
2
5
5
5
5
2
5
3

Összesen

39

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a folyamatos fogorvosi ellátás biztosítása érdekében 2016 áprilisában utasította a Városi
Egészségügyi Intézményt, hogy a 3. és a 4. számú fogorvosi körzet folyamatos működtetését (mint betöltetlen
körzet) 2016. augusztus 1. napjától biztosítsa. A feladat ellátását helyettesítés keretében Dr. Török Anna
fogszakorvos (heti 14 órában) és Dr. Kerekes Attila fogszakorvos (heti 14,5 órában) látja el. A feladat-ellátására
mindkét körzet esetében az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelőben kerül sor
bérleti jogviszony keretében. A rendelő bérbeadója a PIKKO Kft., a bérleti jogviszony 2017. január 31. napjáig áll
fenn. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges, eszközökkel
felszerelt saját rendelővel, ezért javasoljuk a bérleti jogviszony további hat hónapra történő meghosszabbítását
változatlan feltételek mellett. Javasoljuk továbbá, hogy a bérleti jogviszony időtartamára az Önkormányzat továbbra
is 350.000,- Ft/hó költségvetési forrást biztosítson a Városi Egészségügyi Intézmény számára a 3. és 4. számú
fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása céljából.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslatok elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a döntési
javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"„Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérleti jogviszonyának meghosszabbítása” "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény által, az
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatt található fogorvosi rendelő bérletére kötendő bérleti szerződést a
következő tartalommal:
„BÉRLETI SZERZŐDÉS"
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről PIKKO Kft. (székhely: 1131 Budapest, Keszkenő utca 11. 3. em. 11., adószám:
24742874241), mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről a Városi Egészségügyi Intézmény (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.), mint Bérlő (a
továbbiakban: Bérlő) – a továbbiakban Bérbeadó és Bérlő együttesen: Felek, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli: Toldi Balázs
polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.
Jelen szerződés alapján Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos
utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m2 területnagyságú fogorvosi rendelőjét (a továbbiakban: helyiség), valamint az
ahhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket, és a fogorvosi alapellátás biztosítását szolgáló eszközöket (1. melléklet:
eszközlista) fogászati alapellátás biztosítása céljából.
2.
Az Önkormányzat 230/2016. (IV. 28.) Gye. Kt. határozata alapján a folyamatos fogorvosi ellátás biztosítása
érdekében utasította a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a 3. és 4. számú fogorvosi körzet folyamatos
működtetését 2016. augusztus 1. napjától biztosítsa. A feladat-ellátás mind a két esetben az 5500 Gyomaendrőd,
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Kossuth Lajos utca 30. szám alatti ingatlan 24,99 m2 területnagyságú fogorvosi rendelőjében történik. A körzetek
betöltetlen körzetek, a fogorvosi alapellátás helyettesítéssel kerül biztosításra. A Városi Egészségügyi Intézmény a
betöltetlen fogorvosi körzet ellátására - területi ellátási kötelezettséggel - a helyettesítő orvosokkal külön megbízási
szerződést köt.
3.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiségben kizárólag a 3. és 4. fogorvosi körzet fogorvosi alapellátását
biztosítja. Bérlő a szerződés tárgyát képező fogorvosi rendelőt és az 1. mellékletben meghatározott eszközöket jelen
bérleti szerződésben foglaltak alapján használhatja. A kiszolgáló helyiségek a Bérbeadóval közös használatban
maradnak.
4.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget – a körzet a 3. fogorvosi körzetben heti 14 órában használhatja az
alábbiak szerint:
Hétfő:
7.00 - 11.00
Kedd:
15.00 - 17.00
Szerda:
7.00 - 11.00
Csütörtök:
------Péntek:
7.00 - 11.00
5.
Bérlő a szerződés tárgyát képező helyiséget a 4. fogorvosi körzetben heti 14,5 órában használhatja az
alábbiak szerint:
Hétfő:
14.00 - 20.00
Kedd:
-----Szerda:
14.00 - 16.30
Csütörtök:
------Péntek:
13.00 - 19.00
6.
Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleti szerződés megkötése előtt a helyiséget megtekintette, azt 2016. augusztus
1. napjától használja, tehát annak állapotával a szerződés aláírásakor tisztában van.
7.
Bérbeadó jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező bérleményt jogosult bérbe
adni. A Bérlő a bérelt helyiséget albérletbe nem adhatja, azon átalakítást nem végezhet. Bérlő bármilyen átalakítást,
felújítást kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Ennek megsértése esetén Bérlő köteles
saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani, illetve köteles viselni az ezen feltétel megszegése folytán felmerült
valamennyi kárt. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bérbeadó írásbeli engedélye mellett bármilyen
átalakítást, felújítást végez, annak költségét a Bérlő köteles megfizetni, annak megtérítését semmilyen jogcímen
nem követelheti a Bérbeadótól, sem jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt, sem annak megszűnésekor.
8.
Bérlő a helyiséget 2017. február 01. napjától 2017. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra veszi bérbe.
9.
Bérlő a bérlemény után Bérbeadónak bérleti díjat köteles fizetni. A helyiség havi bérleti díja 350.000,- (azaz
háromszázötvenezer Forint). Bérbeadó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Áfa törvény) 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján a szerződés tárgyát képező helyiség (ingatlanrész)
bérbeadása vonatkozásában nem tartozik az Áfa kör tárgyi hatálya alá, vagyis mentes az adófizetési kötelezettség
alól. Bérbeadó nyilatkozik arról, hogy az Áfa törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított választási jogával
nem élt.
10. A bérleti díj magába foglalja a helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi díjakat, az internet és a
telefon költségeket, az 1. mellékletben meghatározott eszközök bérleti díját, valamint a helyiség takarításával
kapcsolatban felmerült költségeket is.
11. Bérbeadó a bérleti díj összegéről a tárgyhó 10. napjáig számlát állít ki. Bérlő köteles a leszámlázott díjat a
számla kézhezvételét követő 15 napon belül a Bérbeadó bankszámlájára átutalni.
12. Bérlő főkötelezettsége a bérelt helyiség átvétele és a használat fejében a bérleti díj megfizetése.
13. Bérbeadó szavatolja, hogy a bérelt helyiség a bérlet teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas,
valamint azt is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a helyiségen, amely a Bérlőt a használatban
akadályozná. Nem áll fenn azonban szavatossági felelőssége azokért a hibákért, amelyeket a Bérlő rendeltetésvagy szerződésellenes magatartása okozott.
14. A Bérlő a helyiséget rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Bérlő vállalja, hogy a
használattal, illetve tevékenységével a Bérbeadó működését nem zavarja. Bérbeadó nem felel az olyan kárért,
amely valamely közműszolgáltatás zavarából származik.
15. Bérlő saját költségén köteles gondoskodni a helyiség állagmegóvásáról. Bérlő felelős minden kárért, amely a
rendeltetésellenes használatból, illetve jelen szerződés megszegéséből keletkezik.
16. Amennyiben Bérlő jelen szerződésben vállalt valamely kötelezettségét megszegi, úgy Bérbeadó a
szerződésszegés tényének tudomására jutásától számított nyolc napon belül írásban felszólítja Bérlőt a
szerződésszerű használatra. Amennyiben Bérlő az írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított öt
napon belül nem állítja helyre a szerződésszerű állapotot, úgy Bérbeadó írásban azonnali hatállyal jogosult
felmondani a jelen szerződést. Bérbeadó ebben az esetben követelheti, hogy Bérlő az eredeti állapotot saját
költségén állítsa helyre és adja birtokba részére a helyiséget.
17. Bérlő köteles betartani az egész ingatlanra vonatkozó tűz- és balesetvédelmi, valamint egyéb szakmai
előírásokat.
18. Jelen szerződés kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével módosítható.
19. Jelen szerződést Felek közös megegyezéssel írásban megszüntethetik, illetve jelen szerződést mindkét fél
bármikor írásban 30 napos felmondási idő mellett felmondhatja.
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20. A bérlet megszűnése után a Bérlő a helyiséget elhagyja és azt köteles a Bérbeadónak olyan állapotban
visszaadni, ami a használat időtartama alatti természetes elhasználódásnak megfelel.
21. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása
érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem
csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény),
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
22. Egyéb, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény és a jelen szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
23. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás
között tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek alávetik
magukat hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság eljárásának.
24. Felek a jelen szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalból áll és 6 (hat), egymással szó
szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 (kettő) példány a Bérbeadót, 2 (kettő)
példány a Bérlőt, 2 (kettő) példány az Önkormányzatot illeti meg.
Gyomaendrőd, 2017. január …..
…………….…………….
Bérbeadó

Határidők, felelősök:

…………………………………
Bérlő

…………….…………….
Önkormányzat

Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""„Költségvetési forrás biztosítása a 3. és 4. számú fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása
céljából”" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti jogviszony időtartamára (2017. február 1. –
2017.július 31.) 350.000,- Ft/hó költségvetési forrást biztosít a Városi Egészségügyi Intézmény számára a 3. és 4.
számú fogorvosi körzet zökkenőmentes feladatellátásának biztosítása céljából, mely összeg az intézmény 2017. évi
költségvetésébe kerül beépítésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2017. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 1. § 14. pontja szerint: „költségvetési
támogatás: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai kivételével az államháztartás központi alrendszeréből ellenérték
nélkül, pénzben nyújtott támogatások,….” tehát az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott
támogatásokat nem minősíti annak, ezért az Áht. rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ugyanakkor az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Ctv.) 53. § (1) bekezdése szerint „Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.)
rendelkezései szerint az államháztartás alrendszerei terhére kötött támogatási szerződés vagy kibocsátott támogatói
okirat alapján létesített jogviszony költségvetési támogatási jogviszony, amelyet az államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályok szabályoznak azzal, hogy a Ptk. alapján a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal terhelt.” A két jogszabály egybevetéséből
ellentmondás olvasható ki. A pályázatokat előkészítő szerv álláspontja az, hogy az önkormányzat, mint az
államháztartás egyik alrendszere által nyújtandó támogatásokra is alkalmazni kell az Áht. és az Ávr. költségvetési
támogatásra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a civil szervezeteknek nyújtandó támogatások esetében.
Figyelembe kell venni analóg módon az Áht. 48. § (1) bekezdésének rendelkezéseit is, amely szerint támogatás „
..támogatási igény alapján nyújtható”. A támogatási igény formája lehet pályázat vagy kérelem. Pályázatot pályázati
kiírás alapján lehet benyújtani.
Négy olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT rendelet – Civil Alap
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28. ) KT rendelet – Sport Alap
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) Gye. Kt. rendelet –
Környezetvédelmi Alap
4. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendelet –
Idegenforgalmi Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Polgármesteri Alap is, amely részleteiben más
önkormányzati rendeletben nem szabályozott. Az elmúlt évben az önkormányzat nyújtott néhány esetben egyedi
támogatást, amelyek eljárási rendje nem volt szabályozva.
Javasoljuk, hogy ez utóbbit - amennyiben ez évben is lesz ilyen jellegű rendkívüli, pályázati rendszeren kívüli
támogatás -, akkor azt Önkormányzati működési támogatás címén nyújtsuk a többihez hasonló működési, eljárási
keretben. A költségvetési rendelet mondja ki, hogy az előre meghirdetett pályázati támogatáson túl, a Polgármesteri
Alapból nyújtott támogatás és az egyedi támogatási igény esetében is a Civil Alapnál szabályozott eljárást kell
értelemszerűen alkalmazni.
Az elmúlt évek alapképzési gyakorlatára figyelemmel a 2017. évi költségvetési koncepció alapján a rendeleteinkben
szabályozott alapok előirányzatai a következő összegekkel kerülnek előterjesztésre.
Civil Alap:
A pályázatok útján elnyerhető támogatások előirányzatának fő összege: 5.700.000
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: 2.510.000 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)
5. Kiadvánnyal és közönség számára szabadon látogatható kulturális programmal hozzájárul a 'Gyoma 300 éves'
eseményekhez (200.000 forint)
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Sport Alap
Előirányzat fő összege: 13.000.000 forint
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása (12.300.000 forint)
2. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása (700.000 forint)
Környezetvédelmi Alap
Előirányzat fő összege: 4.000.000 forint, amely a pályázható összeg.
Idegenforgalmi Alap
Előirányzat fő összege: 2.900.000 forint, amely a pályázható összeg.
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 2017. március 30-ai ülésén dönt.
A pályázati kiírásról szóló döntések előtt szükséges módosítani az alapokat szabályozó rendeletek is, hogy azok
harmonizáljanak a döntéshozó szándékával.
A környezetvédelmi és idegenforgalmi alapot érintő változás, hogy megszűnik a 10%-os kötelező tartalék, így a
teljes összeg pályázhatóvá válik.
A sport alapnál megszűnik a kötött támogatásként pályázható diáksport előirányzat. Ebből 300ezer forint beépül a
sportszervezeti pályázati alapba, így a diáksport szervezetek is az általános szabályok szerint pályázhatnak.
200ezer forinttal emelkedik viszont a sportszervezetek által üzemeltetett Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti
Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege.
A további módosítások és hatályon kívül helyezések jogtechnikai célt szolgálnak.
Hatásvizsgálat:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása: nem releváns, mert a támogatások mértékét nem, csak azok
nyújtásának és elszámolásának feltételeit szabályozza.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a pályázati eljárás elektronizáltságának fenntartásával és az
elszámolás során benyújtandó bizonylatok körétnek fenntartásával az adminisztrációs igényeket alacsonyan tarja.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: feloldja a
tervezett költségvetés és a támogatásokat szabályozó rendeletek között várható ellentmondást, egyértelmű jogi
helyzetet teremt egyes jogtechnikai kérdésekben.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosításáról szóló rendelet-tervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy az önkormányzatok kötelező közfeladataik ellátása során együtt működjenek a
helyi társadalom közösségeivel. A jogszabályok keretei között nyújtott támogatások során gondoskodni kell annak
helyi szabályozásáról, a jogszabályok közötti konzisztencia megteremtéséről. Külön szabályozásra került a
sportlétesítmények üzemeltetési és annak finanszírozási formája.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
Meghatározza a Civil Alapnak a közművelődési, valamint az önkormányzati tulajdonú kiállítóhelyet működtető,
továbbá egyéb közbiztonság- és katasztrófavédelmi célú civil szervezetek célszerinti tevékenységének támogatási
arányát.
91

A 2. § indokolása:
Pontosítja az önkormányzat sport célú feladatainak körét.
A 3. § indokolása:
A 2. §-ra figyelemmel szabályozza az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési formáját és annak
finanszírozási módját.
A 4. § indokolása:
A ténylegesen rendelkezésre álló forrásokkal összhangban szabályozza a kötött célokat szolgáló összegek alsó és
felső határát.
Az 5. § indokolása
Biztosítja a helyi rendelet rendelkezései és az EU jogszabályok közötti összhangot.
A 6. § indokolása
A melléklet beiktatásával rögzíti az önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket és üzemeltetőiket.
A 7. § indokolása:
A korábbi, merev határidő meghatározással szemben a pályázati felhívás szerinti rugalmas szabállyal rendezi a
pályázati határidő végét.
A 8. § indokolása:
Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról. Ezen túl hatályon kívül helyezi
a 10%-os tartalékképzési kötelezettséget, és a diákport tevékenység kötött támogatási formaként történt
megjelölését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírásokat megalapozó helyi önkormányzati
rendeletmódosításokat, továbbá 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

A bizottság támogatja a döntési javaslatban megfogalmazott
szándékokat.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság támogatja a döntési javaslatokat azzal, hogy a Sport Alapnál
300.000 forintos keret továbbra legyen megcímkézve a diáksport
támogatására és ez kötött pályázati lehetőségként szerepeljen a pályázati
kiírásban.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság támogatja a döntési javaslatokat.

1. döntési javaslat
"Az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
„Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete
az önkormányzat támogatás célú alapjaiból államháztartáson kívülre nyújtott támogatást szabályozó rendeletek
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 11. és 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
1. § A közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közm. Ör.) 6. § (2a)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az Alap maximum 50% egyéb közösségi célt megvalósító civil szervezet célszerinti tevékenységének
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támogatására fordítható.”
2. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
2. § A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Sport Ör.) 3. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az (1) bekezdésben foglalt
célkitűzések megvalósítása érdekében:
a) évente pályázati úton, a pályázati felhívásában foglalt feltételekkel, támogatást nyújt a sportot szabályozó törvény
szerinti sportszervezeteknek,
b) fenntartja és fejleszti az 6. mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket,
c) az a) pontban foglalt támogatás és általános gazdasági érdekű szolgáltatás vásárlása útján gondoskodik azok
rendeltetésszerű üzemeltetéséről”
3. § A Sport Ör. 3. §-a a következő (2a)-(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 6. melléklet táblázatának:
a) A3-A6 cellájában megnevezett sportlétesítmények üzemeltetéséről sportszervezetnek pályázati úton nyújtott
vissza nem térítendő támogatással,
b) az A2 és A8-as cellájában lévő sportlétesítményeket az 1. függelékben megnevezett általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.
(2b) Az egyes üzemeltetési feladatok részletes tartalmát a támogatási szerződés és a közszolgáltatási szerződés
határozza meg”
(2c) Az (2a) bekezdés b) pontja alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott
egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló, 2011. december 20i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a
továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.”
4. § A Sport Ör. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete határozza meg a sportcélú kiadások előirányzatának mértékét. A
sportcélú kiadások minimum 5%, de maximum 10%-a kötött felhasználású kiadás, melynek részletezését az éves
költségvetési rendelet tartalmazza.”
5. § A Sport Ör. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A 3. § (2a) bekezdés b) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
6. § A Sport Ör. 6. mellékletként a rendelet 1. mellékletével egészül ki.
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati
rendelet módosítása
7. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Kved. Ör.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(5) A pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásban megjelölt nap.”
4. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) a Közm. Ör. 6. § (2) bekezdésének „Az alap minimum kétharmadának az egyéb közművelődési és közösségi célú
feladatot ellátó szervezetek támogatását kell szolgálnia.” szövegrésze,
b) a Sport Ör. 7. § (1b) bekezdésének b) pontja,
c) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29. ) önkormányzati rendelet 4. §a,
d) a Kved. Ör. 4. § (3) és (4) bekezdései”
1. melléklet a ../2017. (...) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sportlétesítményei
A
B
C
1
Sportlétesítmény megnevezése
Helyrajzi száma
Címe
2
Varga Lajos Sportcsarnok
1587
5500 Gyomaendrőd,
Szabadság tér
3
Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) 6239
5502 Gyomaendrőd,
Népliget
4

Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és

1099

5500 Gyomaendrőd,
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D
Üzemeltető
Zöldpark Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Gyomaendrődi Futball

5

futópálya)
Erzsébet-ligeti Tenisz-pálya

6

Műfüves labdarúgó pálya

1243/2
099 ingatlanon
lévő 924 m2
terület

Semmelweis út
5500 Gyomaendrőd,
Erzsébet liget
5500 Gyomaendrőd,
Semmelweis út

Club
Tenisz Club
Zöldpark Nonprofit Kft.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Civil Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Civil Alapból elnyerhető 2017. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2017. 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
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2017,

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.
1.5 Ki advánnyal és közönség számára szabadon látogatható kulturális programmal hozzájárul a 'Gyoma 300 éves'
eseményekhez.
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 2.510.000 forintot, azaz kétmillió ötszáztízezer 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,
2.6 az 1.5 pontban foglalt célokra 200.000 azaz kétszázezer forintot pénzbeli támogatásként
oszthat szét a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
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3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos
3.2. Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2016. 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 és Komédiás Kör)
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2 Az 1.1 pont B) komponensben a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatára
2016-ban 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
3.3.6 Az 1.5 pontban Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány kerül
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-, 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, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból 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, 2017. január 1. és 2017. 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:
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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
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 TAMAPALY17 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: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2016. február 28.
A) komponens pályázati űrlapja (TAMAPALY17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
B) komponens pályázati űrlapja (TAMATER17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
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hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@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 2016. 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, vagy adatai nem egyeznek meg az
Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal.
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 2017.
március 21-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-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 2017. 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
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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 2018.
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 Önkormányzatot 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: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
3. döntési javaslat
"Idegenforgalmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető 2017. évi
támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vegyes pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2017. 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
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.

Pályázati

Útmutató

2017,

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.
2017-ben támogatható fő célok:
A) komponensében az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil
szervezeti rendezvénynek minősített programok,
B) komponensében a:
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,
f) Gyoma 300 éves programokhoz kapcsolódó, kifejezetten turistacsalogató kiegészítő és kísérő rendezvények
szervezése
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2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1 az 1. pont A) komponensében összesen 1.500.000 forintot, azaz egymillió-ötszázezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.2 az 1. pont B) komponensében összesen 1.400.000 forintot, azaz egymillió-négyszázezer forintot pénzbeli
támogatásként
oszthat szét a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: vegyes
3.1.1 Az A) komponens: meghívásos
3.1.2 A B) komponens: nyílt
3.2. Gyomaendrődön idegenforgalmi célú tevékenységet végző, nemzetközi kapcsolattal rendelkező és itt működő, a
bíróság által 2016. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett szervezetek, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
3.2.1 Az A) komponensben meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (XIV. Bogrács napja)
b) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XX. Nemzetközi Volkswagen Bogár Találkozó)
c) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (VIII. Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny)
3.2.2 A B) komponensben az a szervezet pályázhat, amelynek pályázati projektje megfelel az 1. pont B)
komponenséhez meghatározott céloknak.
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 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, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból 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, 2017. január 1. és 2017. december 31. közé eső időszakban a
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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 TAMAPALY17 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: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
TAMAPALY17 pályázati űrlap
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Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@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 2016. 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 2017.
március 22-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-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 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 2017. évi pályázati kiírás alapján megítélt
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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 2018.
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 Önkormányzatot 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: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
4. döntési javaslat
"Környezetvédelmi Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alapból elnyerhető 2017. évi
támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek
a 2017. 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

2017,

amely

letölthető

a

1. A pályázat célja
Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
Ennek érdekében a Kvör. 3. § (1) bekezdésében foglalt főcélok közül 2017-ben a következő pályázati célok
támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által kijelölt döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között összesen 4.000.000 forintot, azaz négymillió forintot
oszthat szét a 2017. 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 2016. 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 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, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból 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, 2017. január 1. és 2017. 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.
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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 2017-ben támogatott célokhoz a költségvetésben csak az A1, A7 és A9 költségsoron tervezhetőek
kiadások.
6. Különösen nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a pályázó képviselője vagy megbízottja ügyfélkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
A pályázat benyújtását megelőzően minden, elektronikus kapcsolattartásra be nem jelentkezett pályázónak
regisztrálnia kell magát az Önkormányzat pályázatkezelő szervezeténél. A regisztrációt a 12BEUINT_CIV jelű ÁNYKba tölthető elektronikus nyomtatvány kitöltésével és hagyományos nyomtatott iratként történő benyújtásával
végezheti el. A regisztrációt legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig végezheti el.
Figyelem! A pályázó szerv kapcsolattartójának regisztrációja mindaddig érvényes, amíg abban változás nem
következik be. Azok a szervezetek, akik már korábban regisztráltak azoknak nem szükséges újból megtenniük.
A regisztrációs űrlap benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 3.4.2 pontja tartalmazza.
Az elektronikus pályázat beadását a TAMAPALY17 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: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
TAMAPALY17 pályázati űrlap
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
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A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja és pályázati
azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő benyújtása.
b) regisztrációs nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 67. § (2) bekezdése alapján:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra.
b) a szervezetet a bíróság 2016. 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 2017. március 20i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-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 2017. 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.
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A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2018.
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 Önkormányzatot 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: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
5. döntési javaslat
"Sport Alap pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2017. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
"Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2017. 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

2017,

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 12.300.000 forintot, azaz tizenkettőmillió-háromszázezer forintot
2.2 a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébetligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatására összesen 700.000 forintot, azaz hétszázezer
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 2016. 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.
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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, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból 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, 2017. január 1. és 2017. 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. A 2.2 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
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B4
C
C1
C2

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 TAMAPALY17 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: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
Pályázati űrlap (TAMAPALY17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A
pályázati
kiírás,
a
pályázati
és
bejelentő
űrlapok
elektronikus
úton
letölthetők
a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581-233 telefonszámon, valamint az omiliakne@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 2016. 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, vagy adatai nem egyeznek meg az
Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal.
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 Köz-beszerzési Bizottság 2017.
március 22-i, támogatói döntésre a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén kerül sor.
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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 2017. 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 2018.
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 Önkormányzatot 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: 2017. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs elnök
Hivatali felelős: Omiliákné Csikós Anikó
6. döntési javaslat
"Pályázati útmutató 2017 és az Általános Szerződési Feltételek 2017 dokumentumok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként benyújtott 2017. évi
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támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó 'Pályázati útmutató 2017' és az 'Általános Szerződési Feltételek
2017' dokumentumok tartalmát a mellékletben foglalt szövegezéssel megállapítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Bevezetés
1.1. Az útmutató célja
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: pályázat kezelő szervezet), hogy
segítse Önnek az Önkormányzat működési és szakmai pályázati felhívásaira és egyedi támogatási igényeire sikeres pályázatot vagy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtani. Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, ezért
javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. Ha azonban egyes fejezetekben az Ön számára nem releváns vagy már ismert
dolgot közlünk, a fenti tartalomjegyzék segítségével lapozzon másik ponthoz.
1.2. A pályázatok jogszabályi környezete
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete és a 2017. 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 testületek 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:
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Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
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 megnevezésének és a benyújtás okának megjelölésével - rövid úton (e-mail) 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 testület dönt.
Kiértesítés a támogató döntéséről, a szerződéskötés feltételeiről:
az Önkormányzat döntéséről a pályázat kezelő szervezet értesíti Önt, s
amennyiben pályaművét támogatta az önkormányzati döntéshozó testület, 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 testület 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 testületek 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
-5-

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
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak
tások
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 TAMAPALY17 jelű elektronikus űrlapon kell
elvégezni.
3.4.1. Beadási határidő:
Bejelentés Civil pályázatok elektronikus intézéséhez (12BEUINT_CIV)
Személyesen: 2017. február 28. 16 óráig.
Postai úton, a postabélyegző dátuma: 2017. február 28.
Cím: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Levélcím: 5501 Pf.: 3
Pályázati űrlapok (TAMAPALY17, TAMATER17)
Ügyfélkapun keresztül: 2017. február 28., 24.00 óra
Fontos információ!
Az ÁNYK programról, működéséről, telepítéséről a következő internet címen érnek el fontos információkat:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Az ÁNYK-ban kitöltött elektronikus pályázati űrlapok beküldését támogató
ügyfélkapuról a következő internetes címen tájékozódhat:
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu
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3.4.2 A bejelentő, a pályázati és elszámolási űrlapok kitöltési segédlete
12BEUINT_CIV bejelentő űrlap

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

TAMAPALY17 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.
- 13 -

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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TAMATER17 űrlap

Ez az űrlap kizárólag a Civil Alap B) komponensében alkalmazható a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház teremhasználatának térítésmentes
igénybevételére.
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TAMAELSZ17 pályázat elszámoló űrlap

Az elszámoló űrlap főlapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak
megvalósítására vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni.
- 17 -

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.
TAMAELSZ17KL 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 testület 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 honlapon tör-
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téni 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 testület elé terjeszti
bírálatra.
A pályázat értékelésére a pályázati kiírásban megjelölt döntéshozói ülésen
kerül sor.
A döntéshozó önkormányzati testület által hozott döntéseket a kezelő
szerv az önkormányzat honlapján közzéteszi.
7. A pályázók döntést követő kiértesítése
A jóváhagyott döntés után a kezelő szervezet elektronikus úton értesíti a
pályázókat a döntésről.
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi
meg a kezelő szervezet a döntés jóváhagyását követően. További részleteket az útmutató 8. pontjában talál.
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.
8. Támogatási szerződés
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékoztató levelet a szerződéstervezettel egy időben
kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a támogatási szerződést és az értesítő
levelet figyelmesen olvassa el.
Támogatási szerződés csak akkor köthető, illetve támogatás csak akkor
folyósítható, ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs.
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A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van
lehetőség, a szerződés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat
a kedvezményezettnek az értesítéstől számított 30 napon belül be kell
küldenie:
a) A „cégszerűen” aláírt támogatási szerződés eredeti példányait.
b) A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi,
a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát. A bírósági kivonat a szervezet adatainak tanúsítására, létezésének igazolására
szolgáló dokumentum. Amennyiben a szerződéskötés idején a szervezet
adataiban, a szervezet tevékenységi körében, képviselőjének személyében, a képviselet módjában, vagy bármely egyéb a szervezetet érintő változásbejegyzés van folyamatban, és a szerződéskötés időpontjában még
nem áll a kedvezményezett szervezet rendelkezésére hatályos bírósági
kivonat, úgy ezt jelezvén kérjen szerződéskötés határidejére vonatkozó
módosítást a pályázat kezelő szervezettől.
A változás bejegyzésére vonatkozó bírósági végzést a pályázat kezelő
szerv a támogatási szerződés megkötéséhez nem fogadhatja el, mivel a
törvényszék a változást bejegyző végzés kapcsán fellebbezési lehetőséget
biztosít, melyre nyitva álló idő elteltéig a változásként bejegyzett adatok
nem tekinthetik hatályosnak.
Mellékletek:

c) Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett
IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,
d) A hivatalos képviselő aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát.
Szerződés aláírása:
A támogatási szerződést először a kedvezményezettnek kell aláírnia,
mégpedig mindegyik példányát kék tollal az arra jogosult személy(ek)nek,
az aláírás képet igazoló dokumentumon szereplő aláírás képpel megegyezően. Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás mellett le is kell pecsételni a szerződéseket.
A szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést aláírnia, aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak).
Amennyiben a támogatási szerződés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhelycíme, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal
hibás adatot, írja mellé a helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse.
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás
mellé oda kell írni az aláíró(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellől. Amennyiben meghatalmazást csatol,
akkor a szerződést a meghatalmazott személy írja alá és nem a képviselő
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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 testületek 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
TAMAMOD17 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 testületnek, amely dönt róla;
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testület által meghatározott szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével.
A következő fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenőrzéssel
kapcsolatos tudnivalókról.
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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 2018. 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 testület 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 testület elé
terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja:
a) elfogadja a beszámolót,
b) elutasítja a beszámolót,
c) részben fogadja el a beszámolót.
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó testület megállapítja a szerződésszerű teljesítést. Így kell dönteni
illetékes önkormányzati döntéshozó testületnek, ha benyújtott beszámoló
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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 testület döntését követően a támogató eláll a támogatási szerződéstől és a illetékes önkormányzati döntéshozó testület 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 testület javaslatára az Önkormányzat határozza meg.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés állapítható meg. Az illetékes önkormányzati
döntéshozó testületnek 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 testület 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.

11.3. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási
szerződésben megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események
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költségeit a TAMAELSZ17 illetve TAMAELSZ17KL 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 kell mellékelni. A költségek felmerülését igazoló,
eredeti számviteli bizonylatokat 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;
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait;
A TAMAELSZ17 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.
11.3.1 Számlaösszesítő és a számla záradékolása
A TAMAELSZ17 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
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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
2017.
évi
Sport|Civil|Idegenforgalmi|Környezetvédelmi
Alap
SPO|CIV|IFA|KOR-XXX-17 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megnevezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni.

1. ábra

Az 1. ábrán látható minta szerint kell a 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 TAMAELSZ17 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
TAMAELSZ17 alap elszámolás űrlappal, míg a további részleteket a
TAMAELSZ17KL 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 testület 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 minősített 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:
Omiliákné Csikós Anikó civil kapcsolatokért felelős ügyintéző
Telefon: 66-581-233
e-mail: omiliakne@gyomaendrod.hu
Az ÁNYK 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
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez
Hatályos: 2017. március 1-től, a 2017. március 1-től benyújtott egyedi támogatási kérelmek, illetve a 2017. január 30-tól megjelentetett pályázati kiírások alapján nyújtott
önkormányzati költségvetési támogatások esetén
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat)
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 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet által létrehozott Polgármesteri Alap terhére kötött
támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támogatási szerződés) terjed
ki..
2. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyiben a pályázati kiírás, valamint az ÁSZF és a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés, illetve ellentmondás van, a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat rendelkezései az
irányadóak.
3. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szerződés aláírásával, támogatói okirat kibocsátása esetén annak részét képező külön
nyilatkozatban elfogad.
4. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben, támogatói okiratban
használt fogalmak szerint értelmezendőek.
5. A jelen ÁSZF alkalmazásában:
a. Alap: az 1.1 a)-e) pontjaiban foglalt alapok;

a.
b.
c.
d.

Alapkezelő: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal;
Döntéshozó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;
Kedvezményezett: a támogatásban részesülő civil szervezet;
támogatási szerződés aláírása: cégszerű aláírás, a Kedvezményezett kézzel
vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott neve alá vagy fölé a Kedvezményezett képviselője nevét önállóan írja alá;
e. Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, amelynek nevében a polgármester jár el;
f. Felek: a Támogató és a Kedvezményezett;
g. a támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a
támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban megjelölt támogatási
időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült,
igazoltan e célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervben szereplő közvetlen kiadásai.

6. Jelen ÁSZF alkalmazásában a támogatói okiratra vonatkozóan a támogatási szerződésre vonatkozó, a támogatói okiratban foglaltak megsértésére a szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
II. A támogatás igénybevétele és folyósítása
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (1)
bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 86. § (1) bekezdésében
és a 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a önkormányzati költségvetési támogatás folyósítása a beszámoló elfogadását megelőzően történhet. A önkormányzati költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben vagy
részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.
8. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Alapkezelő a támogatást egy összegben utalja át a Kedvezményezett pénzforgalmi (fizetési) számlájára. Részletekben
akkor történhet a folyósítás, ha a Kedvezményezett által benyújtott és a Döntéshozó által elfogadott költségterv részletekben történő folyósítást ír elő, megjelölve
az egyes finanszírozási időszakokat.
9. Támogatási előlegnél, részletekben történő kifizetés esetén a finanszírozási időszakokhoz kapcsolódó támogatási előlegrészletek folyósítása a Kedvezményezett
által benyújtott és a Támogató által elfogadott költségterv alapján kerül sor.
10. Az Alapkezelő a támogatást vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a Kedvezményezettnek.
11. Az Alapkezelő a támogatási előlegnek, illetve annak első részletének megfelelő

támogatási összeg, illetve a támogatási összeg Kedvezményezett pénzforgalmi (fizetési) számlájára történő átutalásáról a folyósítási feltételek teljesülését követő öt
napon belül gondoskodik. Amennyiben a folyósítás nem történik meg a folyósítási
feltételek teljesülését követő öt napon belül, úgy a késedelmes folyósítás tekintetében az Alapkezelő felelősségét a késedelem tekintetében a Felek kizárják, így a
Kedvezményezett a késedelem kapcsán jogi igény formálására az Alapkezelővel
szemben nem jogosult.
III. A támogatás felhasználása
12. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket
nem vonhat be. Nem minősül közreműködőnek, akitől a Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során szolgáltatást vagy árut vásárol. A közreműködő által megvalósítandó tevékenységekről a támogatási igényben nyilatkozni kell. A közreműködő tevékenységéért, magatartásáért a Kedvezményezett
úgy felel, mintha maga járt volna el.
13. A Kedvezményezett a honlapja nyitóoldalán (a támogatási szerződés mindkét fél
általi aláírását vagy támogatói okirat kibocsátását követő 30. naptól, legalább 1
évig), a támogatott program kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám- és PR anyagokon köteles
a Támogató teljes nevének, hivatalos grafikai logójának, 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.
14. Amennyiben az önkormányzati költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy
a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű önrésszel kell rendelkeznie,
önrésznek minősül a saját forrás és az egyéb forrás is.
15. Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon – ha
az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – támogatási
szerződésben meghatározott időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával
és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A Támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek
átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe – részleges elidegenítés
esetén a Kedvezményezett mellé –, bérbe vagy más módon történő használatba
adás esetén – e jogviszony fennállásának idejére – a Kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú

nyilatkozatot tegyen.
16. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során az önkormányzati költségvetésből nyújtott támogatás és önrész terhére a százezer forint
értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére
irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül
az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
IV. A támogatási szerződés módosítása
17. Ha a támogatási szerződés megkötését követően a támogatási igény költségvetésének módosítására megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést módosítani szükséges.
18. A támogatási szerződés módosítását bármely fél – a támogatás összege, az azt
alátámasztó költségvetés, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja
és véghatárideje tekintetében – az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben a támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridő lejáratának
időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indoklással kell ellátni. A támogatási szerződés módosítását az önkormányzati költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határideje tekintetében az eredeti vagy a
korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszak végéig bármely fél írásban indokolással kezdeményezheti.
19. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység
eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott
összegen felüli többlet önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására, kivéve, ha a többlet önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása
a. az önkormányzati költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály
megváltozására tekintettel indokolt,
b. előre nem látható és a Kedvezményezettnek fel nem róható okból szükséges,
és a többlettámogatás biztosításához szükséges fedezet rendelkezésre áll.
20. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség.
21. A támogatási szerződést a Támogató a Kedvezményezett javára egyoldalúan módosíthatja.
22. A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a
módosított feltételekkel is támogatható lett volna.

23. A Döntéshozó döntése alapján a támogatási szerződés a Kedvezményezett hátrányára egyoldalúan is módosítható.
V. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljesítése
24. A Kedvezményezettnek a támogatási program megvalósításáról, a támogatott
tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól a támogatás teljes összegének és az önrész rendeltetésszerű felhasználásáról legkésőbb
a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszak lezárását követő
harminc napon belül kell elszámolnia a pénzügyi elszámolás és a záró szakmai beszámoló (a továbbiakban együtt: elszámolás) benyújtásával. Az elszámolást az
Alapkezelő által kibocsátott és http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
honlapon közzétett elszámolási útmutatóban rögzített szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani.
25. Az elszámoláshoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell számlaöszszesítőt. A számlaösszesítő 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.
26. Az Alapkezelő által biztosított összeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámoláshoz – a számlaösszesítőn túl – csatolni kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő,
a támogatási időszakot terhelő költségek kiegyenlítését, illetve a számviteli, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok és egyéb gazdasági eseményt igazoló dokumentumok eredetivel mindenben megegyező, hitelesített másolatait (számla,
szerződés, egyéb számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) is. A
számlahelyettesítő bizonylatokon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásának is szerepelnie kell.
27. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás és az
önrész felhasználásának szakmai vonatkozásait, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás
eredményességét, továbbá nem működési célú támogatási igény esetén a megvalósítás eredményének bemutatását.
28. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli
nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a
támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot, számviteli bizonylatokat a beszámoló Alapkezelő általi jóváhagyásától számított tíz évig megőrizni. Amennyiben a dokumentumok fellelhetőségi helye megváltozik, arról Kedvezményezett haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban értesíti az

Alapkezelőt, illetve jogutódját.
29. Szabályszerű elszámolás esetén az Alapkezelő az elszámolás kézhezvételétől számított negyvenöt napot követően haladéktalanul értesíti a Kedvezményezettet az
elszámolás elfogadásáról.
30. A hibásan vagy hiányosan teljesített elszámolás esetén az Alapkezelő a Döntéshozó értesítése mellett tizenöt napon belül a Kedvezményezettet hiánypótlás keretében egyszeri alkalommal, tizenöt napos határidővel szerződésszerű teljesítésre
szólítja fel.
31. A hiánypótlást az Alapkezelő annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül
megvizsgálja és a hiba vagy hiányosság megfelelő pótlása esetén az elszámolás
elfogadásáról tizenöt napon belül értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a pénzügyi beszámolóban került megállapításra és az elszámolás a hiánypótlást követően sem fogadható el, az Alapkezelő a megállapított
hibáról vagy hiányosságról tizenöt napon belül értesíti, és egy alkalommal tizenöt
napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet. Amenynyiben a hiba vagy hiányosság a szakmai beszámolóban került megállapításra és
az elszámolás a hiánypótlást követően sem fogadható el, az Alapkezelő a hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap ötödik
napjáig a döntéshozó elé terjeszti a szakmai beszámolót. A döntéshozó a kézhezvételtől számított 15 napon belül vagy elfogadja a szakmai beszámolót vagy további hibát, hiányosságot állapít meg, melyről értesíti az Alapkezelőt. A megállapított hibáról, hiányosságról az Alapkezelő egy alkalommal 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet.
32. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a második hiánypótlást követően is fennáll, a
hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap
ötödik napjáig az Alapkezelő a döntéshozó elé terjeszti a rész- vagy teljes összeg
visszavonására irányuló javaslatot. A döntéshozó az előterjesztés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül dönt az elszámolás részletes indokolással ellátott,
egészben vagy részben történő elutasításáról.
VI. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
33. A támogatási igény jogosságát, az önkormányzati költségvetési támogatás és a
saját forrás felhasználását a Támogató, az Alapkezelő, valamint a jogszabályban,
pályázati kiírásban, valamint a támogatási szerződésben meghatározott szervek
ellenőrizhetik.
34. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói
okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költség-

vetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. A
helyszíni ellenőrzésre a Kedvezményezett székhelyén vagy telephelyén is sor kerülhet.
35. A 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, 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. Az ellenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony
teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.
36. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani, a
költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai
teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni.
37. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzés során az Áht. 54. § szerinti együttműködést az ellenőrzést végző szerv részére biztosítani. A Kedvezményezett köteles az
ellenőrző szervezetek részére a megfelelő dokumentumokat rendelkezésre bocsátani és a helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ha a Kedvezményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a költségvetési
támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat.
VII. Kifogás benyújtása
38. Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője
vagy a Kedvezményezett az Ávr. 102/D. § alapján kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására
vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba
vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogást az Alapkezelő részére kell a
VII/39. pontban előírt módon megküldeni, a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról
való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás csak egy alkalommal nyújtható be. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

39. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a
nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges
adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint nem elektronikus úton történő
kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. A kifogás elektronikusan, a pályázati informatikai rendszeren keresztül nyújtható be.
40. Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha
a. azt határidőn túl terjesztették elő,
b. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
c. az a korábbival azonos tartalmú,
d. a kifogás nem tartalmazza a VII/39. pontban meghatározott adatokat,
e. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
f. a kifogás benyújtásának nincs helye,
g. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás
megismétlésével nem orvosolható.
41. Ha a kifogásban foglaltakkal egyetért, az Alapkezelő megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, ellenkező esetben
továbbítja a kifogást a Támogatóhoz.
42. A Támogató a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában – a Támogató vezetője kivételével – nem vehet
részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a Támogató elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges
intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti. A kifogás
tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
43. Egyedi támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatás esetén a
fenti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kifogást papír alapon, postai úton az Alapkezelő postafiók címére szükséges küldeni.
VIII. Szerződésszegés és jogkövetkezményei
44. Az Alapkezelő a támogatás folyósítását az alábbi esetekben felfüggeszti:
a. ha a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy

b. nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig,
c. amennyiben 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.
45. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás
visszavonásáról, külön okirat kiadásáról és megküldéséről rendelkezni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:
a. a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást;
b. a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási
időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki;
c. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, ilyen nyilatkozatot tett vagy a szerződéskötés, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lényeges körülményt elhallgatott, valamint lényeges körülményről, tényről valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
d. az Alapkezelő tudomására jut, hogy a Kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
e. az előírt önrész nem áll rendelkezésére;
f. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
g. az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató vagy az Alapkezelő tudomására;
h. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik,
vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
i. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben vagy a támogatási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, továbbá utófinanszírozott támogatás esetén az el nem számolt támogatás tekintetében nem nyújt be lemondó nyilatkozatot;
j. a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget;
k. a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok
bármelyikét visszavonja;

l.

a Kedvezményezett a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban
megjelölt határidőig a beszámolási kötelezettségének nem tett eleget;
m. ha a támogatott tevékenység beruházás volt, a beruházással létrehozott vagyont vagy annak valamely elemét a működtetési kötelezettség meghatározott
időtartama alatt az Alapkezelő előzetes jóváhagyása nélkül elidegenítette,
megterhelte vagy bérbe adta;
n. a Kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen, a támogatási szerződéstől eltérően, vagy az Áht., az Ávr., vagy más jogszabály előírásait megszegve használta fel.
46. A támogatási szerződés felmondásáról, az attól történő elállásról az Alapkezelő
írásban értesíti a Kedvezményezettet. Az értesítést hivatalos iratként kell postára
adni. A küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem
veszi át. Ha a küldemény a postai kézbesítés második megkísérlését követően is
„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a posta által visszaküldött küldemény viszszafordításának napját kell a kézbesítés napjának tekinteni.
IX. A támogatás visszafizetése
47. Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem
róható okból hiúsul meg vagy tartós akadályba ütközik, az igénybe nem vett támogatásról le kell mondania. A Kedvezményezett a meghiúsulás, illetve az akadály
bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül a támogatás összegének fel nem
használt részét köteles visszafizetni, s a már felhasznált támogatással jelen ÁSZF V.
fejezetében foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni. Ha a visszafizetési kötelezettség az Alapkezelő saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.
48. Támogatási előleg esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás
időpontjáig a támogatási összeg fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni
az Alapkezelő részére.
49. 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 az
Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat, késedelem esetén késedelmi kamat terheli. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A

késedelmi kamat számításának kezdő időpontja a kötelezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
50. A visszafizetési kötelezettség a Kedvezményezett kérelmére legfeljebb tizenkét
havi, egyenlő részletekben történő visszafizetéssel is teljesíthető a Támogató döntése alapján. Részletfizetés kizárólag visszavonási eljárás lefolytatását követően
biztosítható.
51. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a támogatói okirat viszszavonása, 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 Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat, késedelem esetén késedelmi kamat megfizetésének terhe mellett.
52. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Támogató Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-11062402-0000000 számlájára köteles
teljesíteni.
53. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig önként nem teljesíti, az Alapkezelő megkeresésére az állami adóhatóság a
visszafizetendő összeget és annak kamatait adók módjára hajtja be.
X. A Kedvezményezett nyilatkozatai és kötelezettségei
54. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy:
a. a szerződéskötés időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban;
b. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
c. megfelel az Áht-ban és a Civil tv.-ben meghatározott követelményeknek;
d. támogatási cél megvalósításához szükséges önrész (saját és egyéb forrás) –
amennyiben azt jogszabály vagy pályázati kiírás előírja – rendelkezésre áll;
e. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
f. tudomásul veszi, hogy Támogató, illetve Alapkezelő a Kedvezményezett nevét,
a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét
nyilvánosságra hozhatja;
g. a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek;
h. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.ben és az ÁSZF IX. fejezetében foglaltak szerint visszafizeti;
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a szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a támogatási igényben
megjelölt pénzforgalmi (fizetési) számlája szolgál, továbbá haladéktalanul írásban bejelenti az Alapkezelőnek, ha új pénzforgalmi (fizetési) számlát nyit;
kijelenti, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van;
tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt. rendelkezései alapján ajánlatkérőnek
minősül, úgy a támogatási cél végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan
biztosítania kell a tisztességes, diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást,
a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból
finanszírozott építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni;
az előirányzatból támogatott tevékenység, támogatási cél és támogatási program megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszi;
a támogatási szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő az adatait a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa;
tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a költségvetési támogatás folyósításától
számított öt évig, vagy – ha az későbbi – a költségvetési támogatás visszakövetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli az Áht. 55. §-ában felsorolt adatokat, illetve a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig jogosult
a honlapján közzétenni az Áht. 56. §-a szerinti adatokat, továbbá, hogy a támogatási igénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az Alapkezelő az
elszámolás jóváhagyásától számított 10 évig megőrzi;
megerősíti, hogy a támogatási igény benyújtásakor a pályázati informatikai
rendszerben/támogatási igény adatlapján, az erre rendszeresített felületen már
nyilatkozott arról, hogy a támogatási projekt megvalósításához felhasznált támogatás esetében általános forgalmi adó levonásra jogosult vagy nem jogosult, illetve – amennyiben a költségvetési támogatás papír alapon benyújtott
egyedi támogatási kérelem alapján kerül biztosításra – a nyilatkozatot a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat aláírását megelőzően benyújtotta
az Alapkezelőhöz;
tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Ávr. 81. §- ában meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

55. Támogatói okirat alkalmazása esetén a 10.1. pontban felsoroltakról a Kedvezményezett a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg köteles külön nyilatkozni.
56. A Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a támogatási szerződés megkötését követően adataiban, továbbá különösen az alábbi körülményekben változás
következik be, arról a tudomására jutástól számított nyolc napon belül, a változást
igazoló dokumentumok megküldésével és szükség esetén a támogatási szerződés
módosításának kezdeményezésével együtt az Alapkezelőnek bejelenti:

a. ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg;
b. az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés
meghozatalát követően következik be;
c. ha a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedély visszavonásra
kerül, vagy hatályát veszti;
d. ha a támogatási program megvalósításához előírt önrész nem áll rendelkezésre;
e. ha a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
f. ha a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken;
g. ha jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás indul ellene;
h. ha az adólevonási jogosultságában változás következik be;
i. ha bármely, a támogatási szerződés megkötésének feltételéül előírt nyilatkozat/dokumentum visszavonásra kerül, vagy azt bíróság/hatóság megsemmisíti;
j. ha az Ávr. 97. § (1) bekezdésben foglalt bármely körülményben változás következik be;
k. a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költségvetési támogatás biztosításának egyéb – a pályázati kiírásban meghatározott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik
be,
l. a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét
önként visszafizeti.
57. A X/56. pontban foglalt bejelentésről történő tudomásszerzést követően az Alapkezelő 15 napon belül megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására,
a támogatás feltételeinek módosítására, a támogatás visszavonására, a támogatástól történő elállásra, annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket.
58. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejártáig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig az Alapkezelő 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.
59. Amennyiben a Támogató vagy az Alapkezelő bármely, a támogatási szerződés

vagy jelen ÁSZF alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így
különösen lemondás támogatásról, módosítási kérelem stb.), a kötelezettség vagy
igény Kedvezményezett általi teljesítésének kizárólag a formanyomtatvány használata
minősül.
A
formanyomtatványok
a
http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok honlapról tölthetők le. Amenynyiben a Támogató vagy az Alapkezelő valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazás használatát teszi lehetővé, a kötelezettség Kedvezményezett
általi teljesítésének kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.
XI. Vegyes rendelkezések
60. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató az Alap előirányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a
támogatási összeg csökkentésére.
61. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet, az Áht., az Ávr., valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény, a Civil tv. rendelkezései az irányadóak.
62. Az ÁSZF-fel és a támogatási okirattal, támogatási szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
63. Aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot
létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános
adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet,
hogy az adatokat a honlapon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé.
64. A Kedvezményezett a támogatási kérelem beadásával szavatolja, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény előírásainak megfelelően – a támogatási program megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek kifejezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató és az Alapkezelő által a
támogatás nyújtásával és felhasználásának ellenőrzésével összefüggésben történő
kezeléséhez.
65. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti
titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.
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Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2016-ban történt módosítása kimondta,
hogy a „…helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok
szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító – az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható – informatikai
rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál.”
A helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakozik a helyi
önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást
nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (a továbbiakban: önkormányzati ASP
rendszer). A csatlakozás módját, végső határidejét és az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit
kormányrendelet határozza meg.
Ezen túl rögzíti a törvény, hogy „A Kormány rendeletében kijelölt szerv az önkormányzati eladósodási folyamatok
megindulásának felismerése és megakadályozása, a közpénzek önkormányzati felhasználása, a
feladatfinanszírozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése céljából, a helyi önkormányzat
gazdálkodási feladatainak támogatása és a folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek biztosítása
érdekében adattárházat (a továbbiakban: önkormányzati adattárház) üzemeltet.”
Felhatalmazást kapott egyúttal a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az önkormányzati ASP rendszer elemeit
és működtetésének szabályait, az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső
határidejét, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatainak forrását és az
önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit.
Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében
az önkormányzati ASP rendszer kötelezően igénybe veendő szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ideértve az elektronikus űrlapszolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adórendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
A helyi önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a
továbbiakban: rendszercsatlakozás) vagy az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló
informatikai támogatása mellett az önkormányzati adattárház számára a meghatározott adatok átadását lehetővé
tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhat.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya önkormányzatainak, mint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt
létrehozó önkormányzatoknak 2018. január 1-től kell csatlakozniuk a rendeletben meghatározott ASP rendszerhez.
Ettől kivétel az önkormányzati adó rendszer, mert ehhez már 2017. október 1-ével kötelező kapcsolódni. Ez utóbbi
szakrendszernél még az interfészes csatlakozási lehetőség sem adatott meg.
Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Önkormányzatánál, majd 2013 óta a közös hivatalban a Rendeletben felsorolt szakrendszereket nem
állami, de már ASP szolgáltatással vesszük igénybe. Megítélésünk szerint ezek a szakrendszerek megfelelnek a
jogszabályi előírásoknak, az adat- és információ biztonsági követelményeknek és műszakilag alkalmasak arra, hogy
interfészes csatlakozással biztosítsák az állami adattárház részére a kormányzati igényeket kielégítő adatsorokat.
Ennek érdekében a települések polgármesterei közös beadvánnyal fordultak a belügyminiszterhez kérve az
engedélyét az adattárházhoz történő interfészes csatlakozásra.
A saját rendszereink megtartásával és a rendszercsatlakozástól történő mentesüléssel szeretnénk elkerülni azt, amit
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az elmúlt évtizedben már végigcsináltunk. Az új alkalmazás bevezetések legnagyobb kihívásai, a legnagyobb
áldozattal és ’fájdalommal’ járó lépései a gyakorlati bevezetési lépések voltak. Azok, amikor a munkatársaknak egy
merőben új rendszert és új gondolkodást kellett megtanulniuk. Az ügyiratkezelő, de különösen az integrált pénzügyi
információs rendszer bevezetése 5-6 év kemény tanulási és hangolási folyamattal járt. Ha ehhez hozzávesszük,
hogy 2017-től 2-3 éven át várhatóan 8-10 nagy horderejű TOP, CLLD és egyéb pályázati projekt megvalósításában
kell részt venniük az önkormányzati köztisztviselőknek és 2018 és 2019-ben még országgyűlési és önkormányzati
választások is lesznek, akkor a napi ügyintézési, adatszolgáltatási, testületi ülés előkészítési, kampány és napi adhoc szervezési feladatok mellett végletekig leterhelődhetnek az önkormányzati köztisztviselők, így kevés energia
juthat a település üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Mindezekkel együtt fel kell készülnünk arra, hogy a beadványunk nem kap pozitív elbírálást.
Az önkormányzati ASP rendszernek a fenti szervezési és humán követelményei mellett komoly műszaki,
szabályozási, képzési feltételei és beruházási igényei is lesznek. Ennek támogatására a kormányzat KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódjelű, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című
pályázati felhívást tett közzé.
A pályázaton 2017. február 1. és 28-a között van lehetőség támogatási igényt benyújtani. A közös hivatalt alkotó
települések együttes lakosságszáma alapján elnyerhető maximális támogatás 9 millió forint. A támogatás eszközök
beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására, önkormányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítására, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására,
migrációjára, oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazáshoz és teszteléshez, élesítéshez használható fel a
pályázati felhívásban részletezettek szerint. A pályázat benyújtásához nem kell önerőt vállalni, azonban az éves
informatikai fejlesztési előirányzatból szükség lehet olyan kiadásra, amely a pályázat által nem lefedett, de az ASP
rendszerhez csatlakozás feltételeinek megteremtését szolgálja majd.
A felhíváshoz adott tájékoztató szerint azoknak, akik kérelmezték az interfészes csatlakozás engedélyezését,
azoknak is úgy kell pályázniuk, mint akik rendszercsatlakozással kívánnak csatlakozni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel Gyomaendrőd Város Polgármesterét, mint a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármesterét arra, hogy a közös önkormányzati hivatalt
alkotó önkormányzatok nevében a pályázatot nyújtsa be.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatta az előterjesztéshez benyújtott
döntésjavaslatot.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett határozati javaslat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság egyetért a beterjesztett döntési javaslat
elfogadásával.

Döntési javaslat
"Csatlakozás előkészítése az önkormányzati ASP rendszerhez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gyomaendrőd Város polgármesterét,
hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó és fenntartó Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Csárdaszállás Községi Önkormányzat és Hunya Község Önkormányzata nevében nyújtsa be támogatási igényét
tartalmazó projekt programját a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódjelű, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázati felhívásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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FELHÍVÁS

a közigazgatás adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek
megvalósítására

A Felhívás címe:
Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez
A Felhívás kódszáma:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Magyarország Kormányának felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatalügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása
érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése
érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az
érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását.
Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az
előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten.
A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával
tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít;

1

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt, valamint a
konstrukció céljaként megfogalmazott célok eléréséhez.

1

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Támogatás háttere és átfogó célja
A közigazgatás és a közszolgáltatások megfelelő működése meghatározó szükséglete a modern európai
társadalmaknak. Az Európa 2020 Stratégia, a Nemzeti Reformprogram, illetve a Partnerségi
Megállapodás célkitűzéseinek elérése nem lehetséges a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások
hatékonyságának fejlesztése, egy ügyfélközpontúbb, szolgáltató hozzáállású állam kialakítása nélkül.
Ezt felismerve Magyarország a 2014-2020 programozási időszakban külön operatív program keretében
tervezi a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit végrehajtani, a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) keretében.
A KÖFOP fejlesztései a 11-es számú „A hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javítása
és a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulása” EU tematikus cél elérését támogatják.
A KÖFOP 1. prioritás célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a szolgáltató közigazgatás
szervezési feltételeinek fejlesztésén (szervezet-, szabályozás- és folyamatfejlesztés) és az elektronikus
folyamatok fejlesztésén, szakrendszerek egységesítésén, (tovább)fejlesztésén, szolgáltató képességének
növelésén keresztül valósítható meg.
Jelen felhívás a KÖFOP 1. prioritás 2. specifikus célját, a magas szintű és korszerű (lakossági,
államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetését
támogatja.
A specifikus célt megvalósító kapcsolódó KÖFOP-1.2.2 intézkedés a back office tevékenység ügyfelek
által közvetetten érzékelhető háttérműveleteinek fejlesztését vagy szervezeti átalakítását célozza. Ezek a
háttérműveletek támogatják a közigazgatási hivatali eljárások (tehát azokat a folyamatokat, amelyeket az
ügyfelek közvetlenül érzékelnek) sikeres megvalósulását.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.
A felhívás indokoltsága
2

Az elmúlt évtizedben az önkormányzatok különböző támogatási programok keretében több milliárd
forintot költöttek informatikai rendszereik és elektronikus ügyintézésük kiépítésére, fejlesztésére.
A pályázatok megvalósítása során, bár a források hatékony, egységes felhasználását biztosító
keretrendszer nem állt rendelkezésre, több pilot értékű megoldás született. E mellett azonban
megállapítható, hogy
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szigetszerű megoldások jöttek létre, amelyek következtében az önkormányzatok igen eltérő eközigazgatási fejlettségi szintet értek el;



az önkormányzatok belső ügyintézési és back-office alkalmazásainak fejlesztése nem haladt a
kívánt ütemben, ezek javarészt heterogének és részben korszerűtlenek maradtak;

Pld ITP 17 és ITP 18, GVOP 4.3.1. és GVOP 4.3.2. pályázatok
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a nyilvántartások széttagoltak, és továbbra is az interoperabilitás hiánya jellemzi az
önkormányzatokat;



az önkormányzatok által használt szakrendszerek közötti integráltság szintje nagyon alacsony;



a fejlesztések keretében megvalósuló szolgáltatások nagy része az Európai Unió által
meghatározott szolgáltatási szintek közül csak a második (ügy kezdeményezése), illetve
harmadik (kétoldalú interaktív kommunikáció az önkormányzattal) szintet érik el, a negyedik szint
teljesítésével (teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel) kapcsolatban az
önkormányzatok jelentős része kihívásokkal küzd;



a megvalósult rendszerek fenntartási és üzemeltetési költsége sok esetben láthatóan meghaladja
az önkormányzatok lehetőségeit.

A települési önkormányzatok többsége az erőforrásait kötelező feladatainak ellátására koncentrálja, így az
e-közigazgatási megoldások vonatkozásában az erőforrásaik csak azt teszik lehetővé, hogy saját
honlapjukat létrehozzák. A különféle korszerű informatikai megoldások – integrált iratkezelési és
gazdálkodási rendszer, csoportmunka támogatás, elektronikus ügyintézés, munkafolyamat támogatás stb.
– csak elvétve fordulnak elő.
A fenti tapasztalatok alapján egyértelmű, hogy a hazai önkormányzati rendszerben az egyedi
támogatások nem biztosítják a hatékony forrásfelhasználást. Az elért eredmények további kiterjesztését
már koncentráltabb formában célszerű folytatni. Az önkormányzati fejlesztések végrehajtásához pedig
központilag kidolgozott integrációs és interoperabilitási szabványokra van szükség a szigetszerű
fejlesztések elkerülése érdekében, valamint biztosítani kell az alkalmazandó megoldások hosszabb távú,
települések általi finanszírozhatóságát is.
A műszaki és minőségi standardok elterjesztésének igénye, az optimális beruházási, illetve a működtetési
forrásfelhasználás követelménye vetette fel az önkormányzati ASP központ kiépítésének, majd annak
2018-ra történő országos kiterjesztésének igényét és szükségességét.
Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógépes
programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli szolgáltató
központtól szolgáltatásként veszi igénybe az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás technológiailag és
gazdaságilag is kedvező megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles körben
támogató, integrált alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem juthattak volna hozzá, azok magas
beruházási és üzemeltetési költségei miatt.
Előzmények
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó,
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása.
Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának
megőrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintű
támogatást.
Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében
gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos
önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató
központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelező feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így
biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az
önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint (25.
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§) az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket
a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.
Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm.
rendelet megteremtette az ASP rendszer működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretét. Az ASP
központ működtetőjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az
ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelős.
Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP
központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a
következő szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és
elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az
önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.
Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásokra már sor
került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az
önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések
megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt
az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat
keretében.
Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését
célozza úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ című kiemelt projektet, amely az önkormányzati
ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: ; hagyatéki leltár
rendszer egyes szakrendszerek továbbfejleztése, addattárház fejlesztése – valamint az országos
kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön
konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP
központhoz történő csatlakozásának költségei.
Jogszabályi háttér
Az Alaptörvény 34. cikkére tekintettel önkormányzati feladat ellátására egységes informatikai rendszer
kötelező alkalmazásának központi előírása csak törvényi szinten lehetséges.
A törvényi alapot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény teremtette meg a 114. § módosításával.
A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a
csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati
adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati
adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati
ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (Továbbiakban: ASP Korm. rendelet)
szabályozza.
Jelen felhívás az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az
önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.
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Felhívás célja

Jelen felhívás célja az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése
országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozásának megvalósításával.
Jelen felhívás keretében, az ASP Korm. rendelet alapján, az önkormányzati ASP központhoz történő
csatlakozás során a települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására
van lehetőség a felhívásban foglalt feltételek szerint.
Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának kötelezettségét, feltételeit, határidejét,
részleteit az ASP Korm. rendelet határozza meg. Az egyes települési önkormányzatok csatlakozásának
konkrét ütemezéséről és a csatlakozási folyamatról az önkormányzati ASP központ működtetője nyújt
részletes információt és támogatást.
A támogatás feltétele az ASP Korm. rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása, az ott
rögzített előfeltételek megléte.
Az önkormányzati ASP rendszer elemei:
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati adattárház.
Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer (opcionális csatlakozás)
c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adó rendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-,
és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.
A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és
működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Az ASP Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez
a)

a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás),
vagy
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b)

az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett
az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott
adatok átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás)

csatlakozhat.
A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az
önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja.
Az interfészes csatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása
mellett, abban olyan fejlesztést hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében
meghatározott egyes adatok számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított
csatolófelületen (ún. interfészen) kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm.
rendeletnek megfelelően az önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez
ez esetben is kötelező.
A
települési
önkormányzat
az
önkormányzati
ASP
rendszerhez
alapértelmezésben
rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az eközigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén
lehetséges.
Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a települési
önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai specifikációk alapján.
Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre támogatás nem
igényelhető.
Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült tevékenységek, valamint az eközigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulásával megvalósuló interfészes csatlakozás esetén
felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a Felhívásban foglaltak szerint.

Elvárt eredmények

Az önkormányzatok egyes projektjei szintjén:
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Az ASP Korm. rendeletben meghatározott határidőben megvalósult csatlakozás az önkormányzati
ASP központhoz (7 kötelező és 1 opcionális szakrendszerhez való rendszercsatlakozás vagy
teljeskörű interfész kapcsolat)



Tesztelt, éles üzemben működő csatlakoztatott szakrendszerek vagy interfész adatszolgáltatás



Az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő, üzembe helyezett, működő
hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek az önkormányzati hivataloknál



Az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok



A csatlakozási feltételekben előírt, megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok



A csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció



Megkötött és hatályba lépett Szolgáltatási Szerződések a projekt fizikai zárásának időpontjában
(közös önkormányzati hivatal működtetése esetén tag önkormányzatonként)

3

Lsd. ASP Korm.rendelet
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Támogatási konstrukció szinten:


Legalább 1200 csatlakoztatott települési önkormányzat vagy közös önkormányzati hivatal

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye







Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag
biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési,
továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek
csökkenését is eredményezi.
Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony
forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb
önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső
működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások
nyújtását.
Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és
hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

Kapcsolódó programok, projektek


EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt
projekt keretében zajlott az ASP központ kialakítása, valamint a keretrendszer és egyes
szakrendszerek fejlesztése, továbbá a szolgáltatás bevezetése a közép magyarországi régióban
egy pilot pályázat keretében. A 2,8 Mrd Ft támogatási összegű projekt keretében elkészült a
keretrendszer, 6 szakrendszer, valamint 11 önkormányzat pilot csatlakoztatása valósult meg,
továbbá kidolgozásra került az országos kiterjesztést megalapozó tanulmány és felmérés.



KMOP-4.7.1-13 számú, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázati
konstrukció támogatásával 2015. június 30-ig 44 önkormányzat csatlakozott az ASP
szolgáltatáshoz. Ezen önkormányzatok számára megtörténtek a szakrendszeri oktatások,
valamint a migrációs igények felmérését kötetően az adatok integrációja az új rendszerbe.



KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése
és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” projekt az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 projekt
eredményein alapulva biztosítja az új szakrendszerek kialakítását, valamint a jelen felhívás
keretében támogatásra kerülő projektek számára az ASP rendszer bevezetésének központi
elemeit, így különösen az informatikai rendszereket, a bevezetéshez szükséges oktatást, valamint
a szolgáltatás igénybevételét támogató NTG csatlakozást lehetővé tevő ún. CE routereket.



GINOP-3.4.2-VEKOP-15 számú „Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak
fejlesztése”; és GINOP-3.4.3-VEKOP-15 számú „Kormányzati hálózatok konszolidációja,
kapacitásainak, teljesítményének növelése” projektek keretében valósult meg a Nemzeti
Távközlési Gerinchálózat (továbbiakban: NTG) végponti kiépítése. A Kormány a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (továbbiakban: GINOP) 2015. évre szóló
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozatával olyan
döntést hozott, amelynek köszönhetően összességében mintegy 7 Mrd Ft uniós forrás került az
állami hálózatfejlesztési célok szolgálatába. Ez az összeg azonban a BM által megfogalmazott
állami hálózatok továbbfejlesztésére vonatkozó koncepció teljes körű megvalósításához nem
elégséges. Ennek következtében az a döntés születetett, hogy az egyes projektek tekintetében az
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NTG kiépítése a végpontokig GINOP forrásokból történik (a fejlesztési határ a CPE eszközök
ügyfél oldali interfésze), a CE routerek beszerzése már a KÖFOP-ból az ASP2.0 projekt
keretében valósul meg (a hálózatfejlesztések esetében kiemelt figyelmet kap a beszerzéseknél az
operatív programok közötti lehatárolás). Jelen felhívás keretében az önkormányzatok kizárólag
olyan hálózati fejlesztéseket hajthatnak végre, amelyek a helyi LAN hálózat fejlesztésére
irányulnak és amelyek a KÖFOP-ból finanszírozott ASP 2.0 projektben kiépítésre kerülő NTG
végponthoz kapcsolódnak.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,50 milliárd Ft.
Jelen Felhívás országos hatáskörű. A támogatásból részesülő települési önkormányzatok/közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat elhelyezkedése alapján a támogatás a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (továbbiakban: VEKOP), vagy a KÖFOP keretéből
kerül finanszírozásra.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200-1240 db.

1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság C(2015) 5262 számú
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot.

határozatában

jóváhagyta

a

Közigazgatás-

és

Jelen Felhívást a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a
Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) hirdeti
meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési kerete
(továbbiakban: KÖFOP ÉFK) alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14
óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:
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3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek:
1. Szakmai tevékenységek
1.1 Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
ASP

Az

központhoz

történő

csatlakozáshoz

szükséges

infrastrukturális

feltételek

megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben
foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése üzembe helyezéssel
együtt:


Munkaállomás (PC és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)



Laptop (eszköz és szoftver) (opcionálisan beszerzendő)



Monitor (opcionálisan beszerzendő)



Kártyaolvasó (kötelezően beszerzendő)



Nyomtató (opcionálisan beszerzendő)



NTG csatlakozáshoz szükséges, hivatal oldali hálózati eszközök (rack szekrény,
szünetmentes tápegység, switch) (opcionálisan beszerzendő)

1.2 Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása
Az ASP központhoz történő rendszercsatlakozás esetén, azzal összefüggésben az
önkormányzat oldalán felmerülő folyamatszervezési, szabályozási (igazgatásszervezés)
feladatok végrehajtása, szabályozási háttér megteremtése, szervezeti, ügyviteli változások
beépítése a működési rendbe, a szükséges módosítások elvégzése a helyi szabályzatokon, pl.
ügyviteli vagy informatikai biztonsági területen. Ennek keretében a folyamat átalakítási
feladatok felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása valósul
meg.
Kötelezően módosítandó szabályzatok:
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IT biztonsági szabályzat



Iratkezelési szabályzat

A fentieken felül további, az ASP rendszer bevezetése céljából releváns szabályzatok is
módosíthatóak.
1.3 Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása
Az önkormányzat elektronikus

ügyintézési folyamatának

kialakítása, az elektronikus

ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati
rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.
1.4 Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja


adattisztítás: A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell
vizsgálni a migrálásra kerülő adatállományokat és a szükséges tisztításokat el kell
végezni annak érdekében, hogy azok adatminősége megfelelő legyen.
Az adattisztítás során ki kell térni a formai és szintaktikai hibák javítására és lehetőség
szerint vizsgálni kell az adatok megfelelőségét, hogy a rendszerbe validált információk
kerüljenek.



rendszer testreszabás, paraméterezés: Az önkormányzatnak a csatlakozási folyamat
során a számára létrehozott felületen meg kell határoznia a hozzáférésre jogosultak
körét, meg kell határoznia a rendszer indításához szükséges indító beállításokat, azokat
az egyedi, az adott önkormányzat működésére jellemző paramétereket, amelyek
szükségesek a rendszer működéséhez.



adatmigráció: A csatlakozási folyamat során az önkormányzatoknak a korábbi
nyilvántartásaikból az ASP Korm. rendeletnek megfelelően migrálniuk kell az adataikat.
Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás
segítségével szükséges az adatok betöltését elvégezni az informatikai rendszerbe, a
betöltés során keletkező esetleges hibákat ki kell javítani.

1.5 Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás
Az ASP központ által szervezett, az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatásokon
való részvételhez szükséges utazások költsége (kivéve a helyi közlekedés költségei).
1.6 Tesztelés, élesítés
Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak tesztelniük,
ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatások működését, a migrált és átadott
adatokat.
2. Projektmenedzsment
Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítási szakaszában.
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3. Horizontális követelmények teljesítése
A tevékenységeket részletesen lásd a Felhívás 3.4. pontjában A projekt műszaki, szakmai
tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

4. Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket – összhangban a
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Útmutatóban (KTK 2020) foglaltakkal – az ÁÚF
10. fejezete tartalmazza.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami
támogatásnak.

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem
támogatható.
Így különösen:


Az ASP Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az interfész kiépítéséhez
szükséges fejlesztésekről a helyi önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által
meghatározott informatikai specifikációk alapján. Nem támogatható tevékenység az
önkormányzat, vagy az általa megbízott vállalkozó által üzemeltetett szakrendszer és az ASP
adattárház között az adatok automatizált módon, elektronikus úton történő átadását lehetővé tevő
kapcsolódási felület kifejlesztése.



Önálló tevékenység formájában szoftverbeszerzés.



Az ASP központhoz történő csatlakozás kapcsán korábban, más hazai vagy uniós forrásból már
megvalósított tevékenységek.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
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A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:


Felhívás keretében csak olyan tartalom és fejlesztés megvalósítása támogatható, amely
-

a felhívásban megfogalmazott célok megvalósítására irányul, az abban foglalt
szabályoknak megfelel

-

műszaki – szakmai tartalma megfelel az ASP Korm. rendeletben foglalt szabályoknak és
követelményeknek

-

konkrét eredménnyel zárul, az eszközök üzembehelyezésre kerülnek, a létrejött
funkcionalitás és a szolgáltatások működnek és használatba kerülnek



Önálló informatikai fejlesztés szervezet- szabályozás és/vagy folyamatfejlesztés (azaz átalakított
eljárás, újraszervezett folyamat vagy módosított szabályozás) nélkül nem támogatható



Kormányzati célú hírközlési hálózatokhoz kapcsolódó fejlesztések lehatárolása érdekében
-

a beszerzéseknél érvényesíteni kell az Operatív Programok közötti lehatárolást

-

jelen felhívás keretében kizárólag az ügyfél végpontján elhelyezett CE routerek LAN
interfészéhez kapcsolódó helyi hálózat eszközeinek beszerzése és üzembe helyezése
támogatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
Az előírások műszaki paramétereivel és az ASP központhoz történő csatlakozás folyamatával
kapcsolatosan a Kincstár nyújt segítséget.
Elérhetőség: http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu
E-mail: asp@allamkincstar.gov.hu
A csatlakoztatási módszertan a http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu címen az ASP tájékoztatási
portálon elérhető.
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó előírások
Támogatható tevékenység

1.1
Eszközök beszerzése

Elvárások
Legalább az ASP Korm. rendelet 2. számú
mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az
önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek
használatához szükséges eszközök beszerzése
támogatott:


felhasználói (önkormányzati) munkaállomások
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(munkaállomás, laptop, licencek, monitor),


nyomtató, hálózati eszközök és multifunkciós
nyomtatók (nyomtató, másoló, scanner).

Az ASP szolgáltatáshoz kapcsolódó minden
(beleértve a nem jelen projekt keretében
beszerzésre került) munkaállomáshoz kötelező 1
db,
az
elektronikus
személyi
igazolvány
olvasására alkalmas kártyaolvasó beszerezése.

1.2
Működésfejlesztés és szabályozási keretek
kialakítása

Az önkormányzatnak az ASP szolgáltatáshoz való
csatlakozási folyamat során felül kell vizsgálni belső
folyamatait, működési rendjét és a belső szabályozó
eszközeit, azokat hozzáigazítani az ASP-ben
biztosított szakrendszerek működési rendjéhez. A
projekt megvalósítása során támogatott a belső és
külső szabályzások aktualizálása, szükség esetén új
szabályzatok, rendeletek készítése.
Minimálisan elvárt tevékenység a jogszabály által
kötelezően
előírt
Informatikai
Biztonsági
Szabályzatnak és az Iratkezelési szabályzatnak az
ASP működési rendjéhez való igazítása.
Kötelezően elvégzendő tevékenység.
Csatlakozás az ASP elektronikus ügyintézési
szolgáltatás rendszeréhez és ennek segítségével
elektronikus ügyintézési szolgáltatás nyújtása az
állampolgárok és a vállalkozások felé az ASP
tájékoztatási portálon megjelölt módon, amennyiben a
lakosság lélekszáma a 3000 főt meghaladja.
Önkormányzati feladatok:

1.3



bevezetett helyi adók, átengedett központi
adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését
segítő útmutató elkészítése, honlapon való
közzététele,
Önkormányzati
Hivatali
Portálrendszerben az űrlapok publikálása,



vállalkozók és számviteli szolgáltatók körében
az online bevalláskitöltő rendszer ismertetése,
szükség esetén bemutatása/oktatása



az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege
szerinti önkormányzati rendelet megalkotása.

Önkormányzatok elektronikus
ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása

Kötelezően elvégzendő tevékenység (támogatási
kategóriától függően).
1.4
Önkormányzati szakrendszerek
adatminőségének javítása, migrációja

A migrációt ASP központ által, központilag
meghatározott módszertan alapján, központi
támogatás segítségével kell elvégezni, valamint
elvárás, hogy olyan minőségű adatok kerüljenek
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migrálásra, amelyek megfelelnek
ellenőrző rendszernek.

a

beépített

Kötelezően elvégzendő tevékenység.
Az ASP központ által szervezett, az ASP
szolgáltatások
bevezetéséhez
kapcsolódó
oktatásokon való részvételhez szükséges. Az
oktatások költsége az ASP központot terheli.
1.5
Oktatásokon történő részvételhez
kapcsolódó utazás

A felhívás keretében az önkormányzat érintett
dolgozóinak, az oktatásokon történő részvételhez
kapcsolódó, helyközi utazási költségei támogathatóak.
(a helyi közlekedés költségei nem elszámolható).
Kötelezően elvégzendő tevékenység.

1.6
Tesztelés, élesítés

Az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az
önkormányzatoknak
belső
erőforrásaik
felhasználásával tesztelniük, ellenőrizniük kell a
számukra
kialakításra
kerülő
szolgáltatásokat,
működésük megfelelőségét. A tesztelési tevékenység
a rendszerek élesítésével, valamint a Szolgáltatási
Szerződés megkötésével zárul. A megkötött és
hatályba lépett Szolgáltatási Szerződéseket projekt
zárójelentéséhez csatolni szükséges.
Kötelezően elvégzendő tevékenység.

Az alábbi műszaki, szakmai eredményeket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig
kell teljesíteni:
Tevékenység

Eszköz beszerzés

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz

Az eredmény leírása

Az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges
kártyaolvasó
eszközök
beszerzése
üzembe
helyezéssel. Kötelező eredmény.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 1 db kártyaolvasó eszköz , az ASP szolgáltatáshoz
kapcsolódó (beleértve a nem jelen projekt keretében
beszerzésre került) munkaállomásonként

Igazolás módja

Szerződés, számla, tételes lista a leszállított
eszközökről, üzembe helyezési dokumentum

Tevékenység

Eszköz beszerzés

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Beszerzett, üzembe helyezett eszközök

Az eredmény leírása

Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében, a jelen
felhívás 5.5fejezet A) pontjában foglalt paraméterekkel
rendelkező,
az
önkormányzati
ASP
rendszer
szakrendszereinek
használatához
szükséges
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beszerzett, üzembe helyezett eszközök
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
valamennyi eszköz biztosítása

Igazolás módja

Szerződés, számla, tételes lista a leszállított
eszközökről, üzembe helyezési dokumentum

Tevékenység

Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati
rendeletek

Az eredmény leírása

Az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat
során felülvizsgált, módosított, illetve kidolgozott
önkormányzati szabályzatok és / vagy önkormányzati
rendeletek. Az IT biztonsági szabályzat, valamint az
iratkezelési szabályzat aktualizálása kötelező.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 2 db

Igazolás módja

Képviselő testület által jóváhagyott és kihirdetett
/közzétett szabályzat, rendelet, egyéb szabályozási
dokumentum

Tevékenység

Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek kialakítása

Megvalósítandó műszaki, szakmai
eredmény megnevezése

Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan
indítható ügytípusok száma

Az eredmény leírása

Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható
ügytípusok száma. Minimum követelmény legalább az
iparűzési adó-bevallás, ilyen bevezetett adónem
hiányában
a
gépjárműadó
bevallás
ügytípus
elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek
kialakítása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 1 db

Igazolás módja

Nyilatkozat, elfogadott és kihirdetett/ közzétett
szabályzatok és /vagy rendeletek, önkormányzati
honlapon elérhető elektronikus ügyindítási lehetőség,
ügyintézési felület képernyőmásolata (printscreen),
útmutatók

Tevékenység

Önkormányzati szakrendszerek adatállománya
minőségének javítása, migrációja

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény
megnevezése

Megfelelő minőségű, átadható
sikeres
migráció/adatbetöltés
szakrendszerek tekintetében

Az eredmény leírása

Szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján

adatállomány,
az
egyes
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megtörtént
adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.
(Amennyiben célérték magasabb, mint 3 db, nem
elegendő a minimum vállalás, a vállalását a
ténylegesen megvalósításra kerülő adattisztítás és
migráció tekintetében kell megtenni a költségek
elszámolhatósága érdekében)
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

min. 3 db

Igazolás módja

Kincstár által kiállított igazolás, migrációs jegyzőkönyv,
adattisztítási terv, adattisztítási jelentés

Tevékenység

Tesztelés, élesítés

Megvalósítandó műszaki, szakmai eredmény
megnevezése

Önkormányzat
által
letesztelt,
élesített
keretrendszer
és
szakrendszeri
csatlakozás,
adatátadási folyamat

Az eredmény leírása

Az adott önkormányzat által végrehajtott és sikeresen
lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, ennek
eredményeképpen működő, az ASP központ által
élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és
adatátadási folyamat.
Rendszercsatlakozás esetén:

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke



1. kategóriába tartozó önkormányzatok: min. 6
db



2. és 3. kategóriába tartozó önkormányzatok
esetén: min. 7 db

Interfész csatlakozás esetén: min. 2 db (önkormányzati
adó rendszer, keretrendszer és önkormányzati
adattárház)
Igazolás módja

Tesztforgatókönyv, tesztelési jegyzőkönyv, dokumentált
teszteset, jegyzői elfogadó nyilatkozat, Kincstárral
megkötött Szolgáltatási szerződés

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
Általános elvek


Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
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A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.

Kötelező vállalások


Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.
A vállalásról a támogatási kérelemben nyilatkozni szükséges.



A támogatást igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6)
bekezdésének megfelelően.
A dokumentum meglétéről a támogatási kérelemben nyilatkozni szükséges.

A projekt végrehajtás során kötelezően érvényesítendő szempontok
Az Operatív Programban foglalt alábbi szempontok betartása és a vonatkozó intézkedések a projekt
végrehajtása során igazoltan kötelezőek. A támogatási kérelemben be kell mutatni, illetve a projekt
megvalósítása során a szempontok alkalmazását és érvényesítését dokumentálni kell. A projekt
mérföldköveihez kapcsolódó, valamint záró beszámolójában az egyes szempontok érvényesítéséről és az
intézkedések teljesüléséről be kell számolni, az igazoló dokumentáció a projektdokumentáció részét
képezi:


az ügyvitel szervezési feladatok során célként kell kezelni a papírfelhasználás jelentős
csökkentését (a vizsgálati szempontnak dokumentáltan meg kell jelennie a módosított, újonnan
kialakított szabályzatok előállítása során)



folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során esélyegyenlőségi felmérés, hatáselemzés készítése
szükséges (jelen felhívás esetében a folyamatok átalakítása, felülvizsgálata során keletkező
dokumentumokban az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése értendő és szükséges).

3.4.1.3. Egyéb elvárások


A Kincstár és az önkormányzat között az ASP korm.rendelet értelmében Szolgáltatási Szerződés
kerül megkötésre. A megkötött Szolgáltatási Szerződés mellékleteiben meghatározott adatlapok,
jegyzőkönyvi és nyilatkozati sablonok használata, azok megküldése a Kincstár területileg illetékes
megyei igazgatóságai részére kötelező.



Támogatást igénylő/Kedvezményezett az e-közigazgatásért felelős miniszter részére benyújtott,
az interfészes csatlakozásra irányuló kérelméről és annak elbírálásáról, valamint minden, a
kérelmet érintő változásról köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Irányító Hatóságot.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
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A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása
révén elért műszaki, szakmai eredmény kapcsolódik.


A projekt megvalósítása során egy darab, záró mérföldkő teljesítése szükséges, amelynek
időpontja a projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2018. június 30.

Felhívjuk a figyelmet, hogy


A záró mérföldkőhöz a záró kifizetési igénylésnek kell kapcsolódnia.



A projekt megvalósítása során maximum 2 db időközi kifizetési igénylést lehet
benyújtani a mérföldkő elérését megelőzően, a 272/2014 Korm. rendeletben foglalt
szabályoknak megfelelően.



Az időközi kifizetési igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt
támogatás meghaladja a Felhívás 5.6 pontjában meghatározott minimális kifizetési
igénylési összeget.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.
A mérföldkőre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
Az ÁÚF 8. pontjának 6.1. alpontjában foglalt főszabálytól eltérően a projekt megvalósítását a támogatási
kérelem benyújtását megelőzően, a szabályozással összhangban a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás
elnyerését.
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási igény benyújtásakor
nem minősül fizikailag befejezettnek.
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A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt Nemzeti Szabályozás az Elszámolható
Költségekről 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági időszakon belül, a
projekt megvalósítása keretében a felmerült költségek 2014. január 1-től számolhatók el.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint
eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja: 2018. június 30.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatói okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2018. augusztus 29.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási területe Magyarország.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye lehet.
A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás főhelyszínén, illetve (amennyiben vonatkozik) a támogató felé bejelentett egyéb
megvalósítási helyszínen üzemeltetni.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A felhívás keretében támogatott egyes projektek esetében vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:
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Indikátor neve

Típusa

Szervezetfejlesztéssel érintett
szervezetek száma

OP kimeneti
indikátor

Mértékegység

db

Bázisérték Célérték

0

1

Célérték
elérésének
dátuma
projekt fizikai
befejezése, de
legkésőbb 2018.
június 30.

Szervezetfejlesztéssel érintett szervezet: A jelen felhívás eredményeképpen
támogatást nyert
önkormányzat, vagy közös önkormányzati hivatal, amely kötelező tevékenység keretében
szervezetfejlesztési tevékenységet hajt végre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján
a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor
célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a
támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. Az indikátorok kiindulási
értékét, vállalt célértékét, valamint elérésének időpontját a támogatási kérelemben szükséges megadni.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében települési önkormányzatok, valamint közös önkormányzati hivatalok
székhely önkormányzatai (GFO 321) a települések állandó lakosságszámától függően az alábbi
4 5
kategóriákban nyújthatnak be támogatási kérelmet:


Az 1. kategóriában: a 3000 fő alatti lakosságszámú települések



A 2. kategóriában: a 3000 fő – 10000 fő közötti lakosságszámú települések



A 3. kategóriában: a 10000 fő fölötti lakosságszámú települések

A közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó
lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja.
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet konzorcium nem nyújthat be.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen felhívás keretében támogatási kérelmet nem nyújthatnak be


települési nemzetiségi önkormányzatok



területi (megyei) önkormányzatok



közös önkormányzati hivatal tag önkormányzatai (kivéve a közös hivatalt vezető önkormányzat)



az EKOP-2.1.25 jelű „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében
támogatásban részesült önkormányzatok



a KMOP 4.7.1. jelű „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” pályázat keretében
támogatásban részesült önkormányzatok.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására az alábbi két időszakban van
lehetőség, összhangban az ASP Korm. rendelet 12. § -ban foglalt kötelezettségek
ütemezésével:


1. időszak: Az ASP Korm. rendelet 4. melléklet szerinti települési önkormányzatok
esetében: 2016. szeptember 15. - 2016. október 14. között lehetséges



2. időszak: Az ASP Korm. rendelet 4. mellékletben nem felsorolt, jogosult
önkormányzatok esetében: 2017. február 1. - 2017. február 28. között lehetséges

b)

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon
keresztül.

4

A lakosságszám a KSH 2014. évi népesség nyilvántartása alapján került meghatározásra.

5

A Felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzatok pályázói kategóriába történő részletes besorolását.
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Az elektronikus kitöltő program elérhető a www.szechenyi2020.hu honlap, jelen felhívást
tartalmazó oldalán.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő program használatához a fenti honlap E-ügyintézés
menüpontja alatt, a 2014-2020 menüpontról elérhető Pályázati E-Ügyintézés Felület 20142020 oldalon előzetesen regisztrálni szükséges.
c)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikus kitöltő programba, a véglegesített támogatási kérelemhez
a felhívás 6. pontjában leírt módon fel kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is ( elektronizált formában) !
6

A hitelesítő nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el – is szükséges eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül
az alábbiak szerint.
A nyilatkozat papír alapú példánya benyújtható az Irányító Hatóság részére postai úton, az elektronikus
benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban,
7
8
postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált
kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Irányító Hatóság
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1077 Budapest, Wesselényi u 20-22.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

6

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
7
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás.
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
8

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehető igénybe.
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4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra
került
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2.

Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) a támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) hitelesített aláírás mintája benyújtásra került
b) a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére
vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás benyújtásra került

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és
ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya
vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül
sor.
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3. Tartalmi értékelési szempontok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Értékelési szempont

Minősítés: adható pontszám

A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában
és kért adattartalommal került benyújtásra és az igényelt
támogatás mértéke az adott támogatási kategóriának megfelel.

igen -- 2

A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott lehetséges
kedvezményezetti körbe tartozik.

igen -- 2

A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott indikátort az ott meghatározott feltételeknek megfelelően - megadta, a
minimális elvárt célértéket a megfelelő határidőre vállalta.

igen -- 2

A támogatást igénylő nyilatkozatot tett, hogy a KMOP 4.7.1. és
az EKOP-2.1.25 jelű projektek keretében támogatásban nem
részesült.

igen -- 2

A támogatást igénylő vállalta, hogy az előírt horizontális
követelményeket, valamint a kommunikációs vállalásokat
teljesíti.

igen -- 2

A támogatást igénylő vállalta, hogy a projekt keretében
beszerzésre kerülő eszközöket az ASP csatlakozási
szerződésben meghatározott célok érdekében használja.

igen -- 2

A támogatást igénylő nyilatkozott, hogy az önkormányzati ASP
rendszer szakrendszereinek használatához szükséges
eszközökkel rendelkezik vagy vállalta a használathoz
szükséges eszközök beszerzését és üzembe helyezését a
projekt fizikai zárásának időpontjáig.

nem – 0

nem – 0

nem – 0

nem – 0

nem – 0

nem – 0

igen -- 2
nem – 0

A támogatást igénylő a felhívásban meghatározott minimum
számú szabályzat módosítását vállalta.
8.

9.

10.

11.

(A támogatást igénylő vállalta, hogy a működésfejlesztés és
szabályozási keretek kialakítása során minimum az IT
biztonsági szabályzat, valamint az iratkezelési szabályzat
aktualizálása megtörténik.)
A támogatást igénylő vállalta, hogy az önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja feladat
keretében adattisztítási terv, adattisztítási jelentés és migrációs
jegyzőkönyv készül.
A támogatást igénylő vállalta, hogy a tesztelés és élesítés
keretében tesztforgatókönyv, tesztesetek, tesztelési
jegyzőkönyv készül.
A támogatási kérelmet benyújtó a kötelező tevékenységek
megvalósítását vállalta.

3 vagy annál több db – 2
2 db – 1
0 db - 0

igen -- 2
nem – 0
igen -- 2
nem – 0
igen -- 2
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nem – 0

12.

13.

14.

A támogatási kérelmet benyújtó a felhívásban részletezett
költségvetési korlátokat betartotta.

igen -- 2

A támogatási kérelmet benyújtó vállalta az ASP Adattárházba
történő, a Kincstár által meghatározott informatikai
specifikációknak megfelelő adatszolgáltatást.

igen -- 2

A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek
szükségesek az ASP központhoz való csatlakozáshoz.

igen -- 2

nem – 0

nem – 0

nem – 0
igen -- 2

15.

Támogatást igénylő vállalta a kártyaolvasó beszerzését.
nem – 0
90-100% - 2

16.

Képzésen résztvevő önkormányzati dolgozók aránya (az ASP
szakrendszereket használó munkatársak körében).

70%-89,9% - 1
0-69,9% - 0

Maximális pontszám
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Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott
összpontszám nem éri el minimum a 30 pontot.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági és tartalmi kritériumoknak a támogatási kérelem
nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
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5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Jelen felhívás keretében az önkormányzatok által a település, vagy a közös hivatalt alkotó települések
együttes állandó lakosságszámától függően igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:


1. kategóriában: legfeljebb 6 000 000 Ft



2. kategóriában: legfeljebb 7 000 000 Ft



3. kategóriában: legfeljebb 9 000 000 Ft

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

5.4. Előleg igénylése
Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 100 %-a.
Az előleg igénylése és nyújtása a 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően
történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani, és a támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

5.5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek.
.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra,
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató
tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívásban alkalmazott „költségkategóriák és költségtípusok” nem
feleltethetők meg a kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A „költségkategóriákba és
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költségtípusokba” sorolás csak jelen támogatási rendszer keretén belül értelmezendő, célja a projekt
költségvetés strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes tevékenységekre fordítható támogatási összegek, a
tevékenységek (beleértve az eszközök beszerzését, valamennyi szakmai és egyéb tevékenységet)
közötti átcsoportosítása nem lehetséges!

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közvetlen költségek

A) ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
1. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

a) Eszközbeszerzés (szoftverrel (licence) együtt) költségei
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek
megvalósítását közvetlenül szolgáló, azzal arányos mennyiségű, az ASP Korm. rendeletben
foglalt minimum követelményeknek megfelelő eszközök beszerzése támogatható a
táblázatban foglalt költség korlátok mellett.
A projekt megvalósításához szükséges, a Felhívás 3. pontjában nevesített tevékenységek
megvalósítását közvetlenül szolgáló, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő szoftverek beszerzése támogatható kizárólag a munkaállomás
vagy laptop konfiguráció keretében a táblázatban foglalt költség korlátok mellett.
Szoftver (licence) beszerzése önállóan nem támogatható.
A projekt megvalósításához szükséges Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak Sztv. 47-51. §a szerinti bekerülési értéke elszámolható.

Eszköz és szoftver
(licence)
Munkaállomások MS
Windows környezetben
Munkaállomások Linux

Elszámolható
maximális bruttó
összeg / db

max. 345 000 Ft
max. 155 000 Ft

Elvárás/ Követelmény

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő
ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
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környezetben

követelményeknek megfelelő

Laptopok MS Windows
környezetben

max. 350 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő

Laptopok Linux
környezetben

max. 215 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő

Monitor
alapkonfiguráció

max. 90 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő

Kártyaolvasó
alapkonfiguráció

max. 20 000 Ft

ASP Korm. rendeletben foglalt minimum
követelményeknek megfelelő
Minimum 1 db/munkaállomás beszerzése kötelező

max. 130 000 Ft

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség
nyomtatásához képest méretgazdaságosan
üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A4-es
szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató

max. 900 000 Ft

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség
nyomtatásához képest méretgazdaságosan
üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3-as
szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató

max. 95 000 Ft

12U (kb. 60x60x60cm)

max. 160 000 Ft

15U (kb. 72x60x60cm)

max. 255 000 Ft

UPS1 1000VA (900W; áthidalási idő min.: 6perc; max.:
2 U)

max. 355 000 Ft

UPS2 2000VA (1800W; áthidalási idő min.: 6perc; max.:
4 U)

Switch eszköz 1.

max. 90 000 Ft

Switch port jellemzők (8-16 LAN portig)

Switch eszköz 2.

max. 165 000 Ft

Switch port jellemzők (24 LAN portig)

Switch eszköz 3.

max. 315 000 Ft

Switch port jellemzők (48 LAN portig)

Multifunkciós,
nyomatkészítő
alapkonfiguráció 1.
Multifunkciós,
nyomatkészítő
alapkonfiguráció 2.
Rack szekrény 1.

Rack szekrény 2.
Szünetmentes
tápegység 1.
Szünetmentes
tápegység 2.

A fenti eszközökre és szoftverekre (licence) elszámolható költség nem haladhatja meg az alábbi
táblázatban foglalt mértékét:

1.1
Támogatást igénylő kategóriája

Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése
Elszámolható maximális bruttó összeg (Ft)
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1. kategóriában:

3 300 000

2. kategóriában:

3 150 000

3. kategóriában:

2 160 000

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

B) EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, harmadik féltől megrendelt, támogatott
tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások.

a) Képzéshez kapcsolódó költségek
képzésen résztvevők helyközi utazási költsége



b) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei


adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatás költsége



szakértői díjak

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai, a projekt
céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet ide
nem értve a projektmenedzsment tevékenységet ellátó személyzetet.

a) Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
esetében bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával
összefüggésben, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy
természetbeni juttatások számolhatók el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok
olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak.


munkabér: a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek
alapja lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás,
megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak esetén megállapodás
többletfeladat elvégzéséről
A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való
foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
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foglalkoztatást terhelő adók, járulékok



személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás
járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal
együtt elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett egységes, minden
munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással
rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a
belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan
elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom vagy olyan
jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

Az egyes szakmai tevékenységekre elszámolható összes költség nem haladhatja meg az alábbi
táblázatban foglalt összegeket tevékenységenként és támogatási kategóriánként:

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)

Elszámolható
maximális bruttó
összeg (Ft)

1. kategóriában

2. kategóriában

3. kategóriában

1.2 Működésfejlesztés
és
szabályozási
keretek kialakítása

780 000 Ft

840 000 Ft

1 800 000 Ft

1.3 Önkormányzatok
elektronikus
ügyintézése

0 Ft

770 000 Ft

1 440 000 Ft

1.4
Önkormányzati
szakrendszerek
adatminőségének
javítása, migrációja

1 320 000 Ft

1 540 000 Ft

2 610 000 Ft

1.5
Oktatásokon
történő
részvételhez
kapcsolódó utazás

180 000 Ft

210 000 Ft

270 000 Ft

1.6 Tesztelés, élesítés

240 000 Ft

280 000 Ft

450 000 Ft

Tevékenység

A kategóriák meghatározása a Felhívás 4.1 pontjában található.

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó közvetett költségek

1. Projektmenedzsment költség
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A projekt előkészítési és megvalósítási
szakaszában felmerülő, projektmenedzsment feladatok ellátáshoz kapcsolódó költségek számolhatók
el.
A költségek tervezése, ütemezése és elszámolása vonatkozásában felhívjuk figyelmüket, hogy a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110.§ -ban foglaltak alapján a projektmenedzsment tevékenységéhez
kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el.
Felhívjuk figyelmüket a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az
elszámolható költségekről 3.8.2 Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokra.

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása


munkabér: a projektre fordított munkaidővel arányos bruttó munkabér, melynek
alapja lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási szerződés, célfeladat kiírás,
megállapodás többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak esetén megállapodás
többletfeladat elvégzéséről.



foglalkoztatást terhelő adók, járulékok



személyi jellegű egyéb kifizetések: munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás
járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal
együtt elszámolható abban az esetben, ha a kedvezményezett egységes, minden
munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással
rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan
A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű
kifizetések a belső szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel
arányosan elszámolhatók annak adóvonzatával együtt. Nem számolható el jutalom
vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

b) Projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatás költségei
Jelen költségkategóriában kizárólag a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező,
Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014–2020 programozási időszak
Útmutató, 3.8.2 Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírásokra” rész –alábbi3.8.2.1. pontja alapján felmerült költségek számolhatók el :
Közszféra szervezet kedvezményezettek – ide nem értve az egyházi jogi személyt – az
Útmutató 3.8.1.5. pontja szerinti szakértői szolgáltatást (projekt előkészítési és megvalósítási
időszakában végzett projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatás
díját) kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik, és amelyek a szolgáltatást kizárólag közalkalmazotti, közszolgálati,
kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott
alkalmazottal, vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személlyel láthatják
el.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat,
ennek alátámasztása szükséges a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint.
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Projektmenedzsment szolgáltatás költségei kizárólag a jogszabályban foglaltak szerint, a fent
leírtakkal összhangban számolhatóak el.
A projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének
2,5%-át.

2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége nem haladhatják meg a projekt összes
elszámolható költségének 0,5%-át.

A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Piaci ár igazolása
272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A költségszámítás alapjául szolgáló
egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített
tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés, vagy a beszerzés során tapasztalt nem
valódi verseny esetén a dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy a közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott eljárás keretében történő beszerzés esetén az eljárás a
közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal történhet: nettó 1.000.000,- forint feletti megrendelés esetén, legalább három,
egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos
árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható árajánlat, árlista
bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapjáról készített print screen- dátummal azonosítva).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre
kerül.
Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy
beszerzés eredményeként megkötött szerződés időpontjához képest 6 hónapnál régebbiek.
Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak,
9
nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől független piaci
9

A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a
továbbiakban összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben az kedvezményezett vagy kedvezményezett
tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, ezen személy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1 § (2) bekezdés szerinti közeli hozzátartozója,
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely
olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg alátámasztó
dokumentumként. Az előírás betartása a kedvezményezett felelőssége.
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szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt
terhére nem elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika,
kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak,
közüzemi szolgáltatás).
A bérköltségét a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos, a foglalkoztatási jogviszony esetén
irányadó jogszabály alapján kell meghatározni. Az intézménynél alkalmazott bérszínvonal bizonyítása a
Kedvezményezett feladata és felelőssége.
A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
meghatározható legyen a besorolásuk.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmasságát.

Saját teljesítés
Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során,
annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít saját
teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása - feltéve
ha az Operatív Programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - által, vagy
nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő
gazdasági társaság által végzett teljesítés.
E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen
önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az
értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós
költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan
történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége.
Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a támogatási kérelem keretében
benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni, amelyből az önköltség egyértelműen
megállapítható, és ami összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának önköltség számítási
szabályzatával.
Amennyiben a támogatást igénylő települési önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját
teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy
közös önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék
költsége is a vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
egyes tevékenységeken belül az alábbi költségtípusok költségelemei vonatkozásában számolható
el:
a) Projekt megvalósítás költségei (közvetlen)
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Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások összes költségeleme
vonatkozásában

b) Projekt megvalósítás költségei (közvetett)


Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása összes költségeleme vonatkozásában



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége összes költségeleme vonatkozásában

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.

In-house beszerzések
A hatályos közbeszerzésekre vonatkozó törvényben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött
szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a
pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét.
Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell
alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan
igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, ennek
alátámasztása az in-house beszerzések esetében szükséges a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint.
Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében
valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is be kell
mutatni és igazolni szükséges. Az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges:


Igazolni kell, hogy a beszerezni kívánt szervezet megfelel-e a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bek. h) pontjában meghatározott feltételeknek, miszerint:
-

-



olyan jogi személy, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez
hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában,
olyan jogi személy, amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen,
éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az
ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések

teljesítéséből származik.
Be kell nyújtani a beszerzés(ek)hez kapcsolódó műszaki leírást, amely tartalmazza
azoknak az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára
vonatkozóan megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon
írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki
leírásnak meg kell felelnie a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló



321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak.
Be kell nyújtani a feladat ellátáshoz szükséges kapacitás tervet és igazolni kell a szükséges
szakmai és egyéb erőforrások rendelkezésre állását.
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Be kell nyújtani a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján
kötött szerződéseket.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt alátámasztó dokumentumokon felül az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges a következő költségek esetében:

Személyi jellegű költségek
A munkáltatói igazolásban a Korm. rendeletben foglaltakon felül szerepelnie kell a foglalkoztatás
időtartamának is.
A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a
teljesítési igazolást / célfeladat teljesülésének leigazolását.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei


A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete 2014. január 1.
a vége a projekt fizikai befejezés időpontja.



Jelen felhívás keretében kizárólag utófinanszírozású költséget lehet tervezni. Szállítói és
vegyes finanszírozási mód nem tervezhető és nem alkalmazható az elszámolás során.



Jelen felhívás keretében utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be,
ha az igényelt támogatás meghaladja 1 500 000 forintot.



Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült
költségeket lehet, amelyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső
bizonylattal igazolhatóak.



Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek
a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos
hozzáadott értéket képviselnek.



A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a
közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az
elszámolható költség besorolása.



Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.



A projekt tervezése és végrehajtása során szükséges figyelembe venni a 272/2014 (IX.5.) Korm.
rendelet 101./A pontjában foglalt előírásokat.



Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti
jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó
jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható,
amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a
munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára
vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.



Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
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Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az
elszámolás:


személyi jellegű költségek összesítője

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség


Jelen Felhívás esetében nem releváns.

Záradékolás
Az elszámolható költségek valódiságát igazoló és alátámasztó, a kifizetési igénylésben benyújtandó
dokumentumok körét a 272/2014. korm. rendelet 4. melléklete határozza meg. A benyújtandó, a 4.
melléklet alapján záradékolási kötelezettséggel érintett dokumentumokat a kedvezményezett a projekt
regisztrációs számának, és az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveg
feltüntetésével záradékolja. Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti. A
dokumentumokon további információ feltűntetése nem szükséges.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
Jelen felhívás keretében az alábbi táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Költségtípus

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)



Projektmenedzsment

2,5%



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

0,5%

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon
költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, azon kívül semmilyen más költség nem számolható el,
így különösen:


amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, és a
támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban
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szoftver (licence) önálló beszerzése



tartalékeszköz beszerzése



használt eszköz beszerzése



üzemeltetés támogatási díj, garancia



közbeszerzés



lízingdíjak



könyvvizsgálat



helyi utazási költség



egyéb közterhek (pl. cégautó adó)



épületek építése, felújítása, átalakítása, javítások bekerülési költségei



jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható



a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 5. fejezetében nevesített további nem
elszámolható költségek.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
A jelen Felhívás esetében nem releváns.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A jelen Felhívás esetében nem releváns.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1. Képviselő-testületi felhatalmazás: A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képviselő-testületi felhatalmazás
 önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása, vagy
 közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében
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a) a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás releváns részének közös
önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármestere által
hitelesített másolata, vagy
b) önkormányzatonként az egye képviselő-testületi felhatalmazások
2. Aláírás minta: A támogatást igénylő nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi
intézmény által igazolt (banki aláíró karton), vagy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.2. A TÁMOGATÓI OKIRATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
LISTÁJA
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen Felhívás esetében nem releváns.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard
eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt
eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

43

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1. számú melléklet:

Önkormányzatok listája

2. számú melléklet:

Önkormányzati támogatási jogosultsági modell

3. számú melléklet:

Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó
eszközök listája

4. számú melléklet:

Magyar Államkincstár Igazgatóságainak elérhetőségei
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1. számú melléklet

Önkormányzatok listája

A dokumentum a felhívás oldalán található.
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2. számú melléklet

Önkormányzati támogatási jogosultsági modell

A dokumentum a felhívás oldalán található.
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3. számú melléklet
Vonatkozó jogszabályok/közjogi szervezetszabályozó eszközök listája

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 11. pontja tartalmazza a támogatással, a
Felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
irányadó jogszabályokat.
További jogszabályok:

1. táblázat - Törvények
Jogszabály száma

Jogszabály címe

2011. évi CLXXXIX.
törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

2011. évi CXCV.
törvény

az államháztartásról

2000. évi C. törvény

a számvitelről

2003. évi XCII. Törvény

az adózás rendjéről

2015. évi CXLIII..
Törvény

a közbeszerzésekről

2. táblázat - Rendeletek, utasítások, határozatok
Jogszabály száma

Jogszabály címe

272/2014. (XI. 5.)
Korm. Rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről

339/2014. (XII.19.)
Korm. rendelet

az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról

257/2016. (VIII.31. )
Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről

62/2015. (III. 24.) Korm.
rendelet

az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
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Jogszabály száma

Jogszabály címe

368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

142/2015. (VI.12.)
Korm. rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános
szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény végrehajtásáról

60/2014. (III. 6.) Korm.
rendelet

a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és
nyilvántartásáról

1444/2015. (VII. 2.)
Korm. határozat

egyes megújuló energiaforrás alapú hő- és villamosenergia-termeléssel,
épületenergetikai fejlesztésekkel és a 2014-2020 közötti programozási időszakban
megvalósítandó projektek előkészítésével összefüggő projektek vonatkozásában a
kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő
hozzájárulásról

1052/2015. (II. 16.)
Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos
feladatokról

68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről

78/2010. (III. 25.) Korm.
rendelet

az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről
és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

335/2005. (XII. 29.)
Korm. rendelet

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

42/2015. (VII. 15.) BM
rendelet

az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes
szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események
jelentésének és közzétételének rendjéről

41/2015. (VII. 15.) BM
rendelet

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a
biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba
és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről

28/2015. (VI.15.) BM
rendelet

az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános
szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról

27/2014. (IV. 18.) KIM
rendelet

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben
támasztott követelményekről

26/2013. (X.21.) KIM
rendelet

az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
törvényben meghatározott vezetői és az elektronikus 2/12 információs rendszer
biztonságáért felelős személyek képzésének és továbbképzésének tartalmáról
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Jogszabály száma

Jogszabály címe

187/2015. (VII.13.)
Korm. rendelet

a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság és az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
szakhatósági eljárásáról

185/2015.
(VII.13.) Korm. rendelet

az elektronikus információs rendszerek kormányzati eseménykezelő központjának,
ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú rendszerek és
létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről

152/2015. (VI. 19.)
Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak az elektronikus azonosítás területén történő
együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

1004/2016. (I. 18.)
Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról

486/2015 (VII.21.)
Korm. határozat

Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális
feladatokról, valamint egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról

1052/2015. (II. 16.)
Korm. határozat

a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos
feladatokról

1854/2014. (XII. 30.)
Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Program település-központú kísérleti
alprogramjának megvalósításáról

1743/2014. (XII. 15.)
Korm. határozat

az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról

1631/2014. (XI. 6.)
Korm. határozat

a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról

1162/2014. (III. 25.)
Korm. határozat

a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

1069/2014. (II.19.)
Korm. határozat

Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

2039/2013. (XII. 30.)
Korm. határozat

a kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról

3. táblázat - Közösségi szabályok
AZ
EURÓPAI
PARLAMENT ÉS
A
TANÁCS 1303/2013/EU
RENDELETE

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós
Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai
Tengerügyi
és
Halászati
Alapra
vonatkozó
közös
rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
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AZ
EURÓPAI
PARLAMENT
ÉS
A
TANÁCS 1304/2013/EU
RENDELETE

az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

(2013. december 17.)
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4. számú melléklet:
Magyar Államkincstár Igazgatóságainak elérhetőségei
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 71.
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság
Székhely: 7621 Pécs, Apáca u. 6.
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság
Székhely: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
Székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság
Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Ősz utca 11-13.
Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság
Székhely: 9024 Győr, Hunyadi u. 6/A.
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság
Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 15.
Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság
Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 5.
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Székhely: 5000 Szolnok, Liget út 6.
Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság
Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 6.
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóság
Székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság
Székhely: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér 7-8.
Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóság
Székhely: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság
Székhely: 9700 Szombathely, Hefele Menyhért u. 3-5.
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Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
Székhely: 8200 Veszprém, Budapest út 4.
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek u. 5/B.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű
megvalósításának helyzete
Megyeri László aljegyző
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!
A Képviselő-testület 2016. augusztusi ülésén tárgyalta azt, hogy Oláh Mátyás László szobrász kezdeményezésére,
a tavalyi 1956-os évforduló alkalmából egy köztéri plasztikát kíván-e felállítani a Közép- és Kelet-európai Történelem
és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázati támogatásával, ahol az elnyerhető támogatás összege
5 millió Ft.
A Képviselő-testület 391/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, egyetért Oláh Mátyás László
szobrászművész 1956 eseményeinek emléket állító süttői-márvány köztéri plasztikájának megvalósításával, azzal a
megkötéssel, hogy azt az előzetes zsűrizést végző Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: MANK) által javasolt helyen legyen felállítva. Egyúttal kinyilvánította akaratát, hogy a köztéri plasztika
felállításához pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány KKETTKK – 56P – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatán.
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és
az áldozatoknak emléket állító pályázatunk benyújtásra került, azt KKETTKK-56P-02-0434 projekt azonosító
számmal iktatták és befogadták. A pályázatunkról döntés még nem született.
A testület 392/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatában felhatalmazta a polgármestert az 1956-os köztéri műalkotás
állításával kapcsolatos további egyeztetések lefolytatására, továbbá az előkészítő munkák és a lektorátusi
szakvélemény költségeinek fedezetére 200.000 forint keretet biztosított.
A lektorátusi szakértői egyeztetés és a helyszínek szemléje 2016. november 30-án megtörtént majd ezt követően
elkészült a szakvélemény is, melynek összefoglalója az előterjesztés mellékletében olvasható. A tervezett emlékmű
1:10 léptékű makettje megtekinthető a Városháza aulájában.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az idő múlásával a tervezett emlékmű elhelyezése kapcsán több kérdőjel és aggály merült fel.
1) A pályázatunkról az előterjesztés megírásának napjáig még nem született döntés. A döntéshozói szándék
alapvetően arra irányult, hogy az emlékmű felállítására ’önerő nélkül kerüljön sor’, csak az előkészületek
elvégzéséhez biztosított 200 ezer forint keretet, melyből 95 ezer forint került felhasználásra a MANK
szakvéleményhez. A pályázati kiírás szerint a fenti kategóriában maximum 5 millió forint támogatás nyerhető. A
látványtervben bemutatott léptékű műemlék megvalósításához a pályázathoz beadott költségvetés 4 969 336 Ft-al
kalkulált.
2) A lektorátusi véleményt kiadó MANK egyébként összességében támogatja az emlékmű elkészítését, annak
letisztult formája miatt. Javasolják azonban, hogy a „..sztélék és a posztamens betonalapon való burkolása helyett
mindenképpen tömör mészkő tömbökből való kivitelezését..” várjuk el a megvalósítás során. Ez azt jelentené, hogy
a mintegy 850 ezer forintos anyag költség legalább a 2-3 szorosára emelkedne. A jelenlegi szoros költségvetés
mellett maximális támogatási összeg elnyerése esetén sem fedezné az emlékmű kivitelezési költségét. Esztétikai
okokból pedig nem javasoljuk a szakmai zsűri javaslatában foglaltaktól való eltérést.
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3) A pályázat benyújtásáról szóló döntés szerint az emlékmű a MANK által javasolt helyen legyen felállítva. Az
előkészítés során az Ügyrendi bizottság azt a javaslatot fogalmazta meg, hogy a műalkotás helyeként a Hősök tere
legyen megnevezve. Ezekre is figyelemmel négy lehetséges helyszínt járt be a szakértői zsűri. A zsűri a Hősök terét
egyértelműen elvetette, amely jelenleg is túlzsúfolt az emlékművekkel. A lehetséges helyszíneket a Városházához
eső területeken kerestük. Az emlékkövekkel szegélyezett sétányhoz közel eső 1-es számmal jelölt helyszínt
114

javasoltuk elsőként, de ezt a szakértők nem támogatták. A 3-a számú hely tűnt a leg ideálisabbnak, de ez sajnos
nem önkormányzati tulajdonú terület. Megvásárlása milliós nagyságrendű költség lenne. A zsűri végül a 2-es számú
helyszínt javasolta azzal, hogy az „..emlékmű környezetének kialakításához kertépítészeti terv elkészítése
szükséges.” Az emlékmű léptéke és üzenete olyan mértékű tér- és kertépítészeti munkát követelne meg, amely
szintén milliós nagyságrendű.

4) Végül fontos szempont a kivitelezés határideje. A pályázati kiírás szerint 2017. április 30-áig kell megvalósítani az
emlékművet. Amennyiben az ülés napjáig eredményt hirdetnének és a maximális összeget nyernénk el, akkor sem
tudnánk megvalósítani az emlékmű kivitelezését a lektorátusi szakvélemény szerinti minőségben és környezettel.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a fentiek ismeretében döntsön arról, hogy
a) fenntartja az 1956-os emlékmű állításának szándékát a MANK szakvéleményben adott szempontokkal, abban az
esetben is, ha a pályázat nem, vagy annak költségvetésében tervezettnél kisebb támogatási intenzitással lesz
nyertes és ennek költségét a 2017. évi költségvetésében biztosítja,
b) az 1956-os emlékmű állításának szándékától a megvalósítás várható pénzügyi nehézségei miatt eláll és a
KKETTKK-56P-02-0434 pályázatát visszavonja.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja, hogy az előterjesztésben bemutatott körülményekre tekintettel
az önkormányzat most álljon el az emlékmű felállításának tervétől, ezért a 2. döntési
javaslatban foglalt döntést hozza meg a Képviselő-testület.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben bemutatott
körülményekre tekintet nélkül valósítsa meg az emlékmű felállításának tervét, ezért
az 1. döntési javaslatban foglalt döntést hozza meg.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottsági vitában előzetesen az bontakozott ki, hogy az önkormányzat valósítsa
meg az emlékművet úgy, hogy ne vegye figyelembe a MANK művészeti lektorátusi
véleményben foglalt ajánlásokat. A lehetséges helyszínként pedig felmerült a
jelenlegi városháza udvarának egy része is, amely a Selyem út felőli kerítés
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elbontásával a közterületbe nyitható lenne. A bizottság elnöke az 1. döntési
javaslatot erre figyelemmel azzal a módosítással tette szavazásra, hogy a döntés
szövegében ne szerepeljen a „…Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2016/L/0357-14 iktató számú szakvéleményben adott szempontokkal, abban az
esetben is, ha a pályázat nem, vagy annak költségvetésében tervezettnél kisebb
támogatási intenzitással lesz nyertes.”
A fenti javaslat a bizottsági ülésen nem kapott többséget. Ezt követően a 2. döntési
javaslat is szavazásra lett bocsájtva, amely megkapta a többségi támogatást, ezzel
a bizottság formálisan ezt a döntési javaslatot támogatta.
1. döntési javaslat
"1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű megvalósításának fenntartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító KKETTKK-56P-02-0434
projektazonosító számmal benyújtott pályázat beszámolója kapcsán fenntartja azon szándékát, hogy megvalósítja
annak célját a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2016/L/0357-14 iktató számú szakvéleményben
adott szempontokkal, abban az esetben is, ha a pályázat nem, vagy annak költségvetésében tervezettnél kisebb
támogatási intenzitással lesz nyertes. A megvalósítás költségét a 2017. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a
polgármestert az ezzel kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 04. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző emlékmű megvalósításának elvetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Köztéri műalkotás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító emlékmű felállításától a
várható pénzügyi nehézségek miatt eláll, a KKETTKK-56P-02-0434 projektazonosító számmal benyújtott pályázatát
visszavonja. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos további intézkedések és jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 02. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a Gyoma 300 éves emlékév szervezésének helyzetéről
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Január 1-én megkezdődött Gyoma újratelepülésének 300 éves évfordulójának emlékéve.
Az emlékév kapcsán már több döntést is hozott a Képviselő-testület. 2016. októberi ülésén elfogadta az éves
rendezvény tervet, amelyben a nagy múltú turisztikai és gasztronómiai rendezvények mellett ez évben több
hagyományos rendezvény kapcsolódik a jubileumhoz, s ez által jubileumi rendezvénynek minősül, illetve önálló
jubileumi rendezvényként kerül megszervezésre.
A szervező bizottság január 9-ei ülésén áttekintette az előkészületeket és számba vette az egyes részprogramok
költségvetési igényét is. A rendezvények előzetes költség előirányzatai már szerepeltetésre kerültek a költségvetési
koncepcióban. A végleges költségvetés összeállításához az egyes előirányzatokon belüli megosztásról is döntést
hozott a szervező bizottság.
A jubileumi év kiemelt rendezvényei és annak költség igénye.
1.) A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány gondozásában jelenik
meg a „Gyoma múltjáról, jelenidőben” című könyv. A könyv kiadását a Civil Alapból meghívásos pályázati úton
támogatjuk 200.000.- forinttal.
2.) A Határ Győző Városi Könyvtár kiadásában jelenik meg a Gyomaendrődi ’Ki Kicsoda Gyomaendrődön’ című
könyv. A könyvet 1000 példányban kívánjuk kiadni. A kiadás összes költsége (tördelés, grafikai munkák és
nyomtatás) bruttó 1.612.900 forintra kalkulált. A könyv kiadását az önkormányzat 1.500.000 forinttal
előfinanszírozza. Az előzetes kalkulációk, és a korábbi kiadás tapasztalatai szerint, ez az összeg a könyv
értékesítéséből származó bevételből megtérül.
A tényleges támogatás a könyv értékesítéséből befolyó bevétel és a tényleges kiadási költségek közötti különbözet
lesz. Amennyiben a könyv értékesítéséből származó bevétel meghaladja a könyvkiadás költségét, úgy a különbözet
nem kerül elvonásra az intézménytől.
A könyvbemutatókra 2017. március 31-én kerül sor a járási hivatal dísztermében.
3.) A fenti napon, a könyvbemutatók előtt kerül megrendezésre a ’Színes lapok Gyoma történelméből’ című előadás
a Határ Győző Városi Könyvtár (HGYVK), Békés Megyei Levéltár közös szervezésében. Itt az előadók 200.000 forint
keretösszegű tiszteletdíját kell biztosítani a rendezvényhez.
4.) Március 31-e és október 23-a között változó helyszíneken kerül felállításra a Szent Antal Népház szervezésében
a 10 roll-up tablóból álló vándorkiállítás, amely Gyoma 300 éves történetét mutatja be a kiemelkedő történelmi
események, személyek és a település életének jellemző részletének képes és rövid szöveges bemutatásával. A rollup szerkezetek legyártása és azok nyomdai előkészítésének költsége 400.000 forint.
5.) Az általános iskoláink névadójuk napjának ünnepségeivel kapcsolódnak a jubileumi eseményekhez. Ezeket a
rendezvényeket szeretnénk felhasználni arra, hogy a vándorkiállítással és egyéb módon is megismertessük
ifjúságunkkal a város történetét, erősítsük bennük a település iránti identitást.
6.) A vándorkiállítás mellett szervezünk egy időszaki kiállítást is. Ez elsősorban az elmúlt 300 év tárgyiasult emlékeit,
képeit, dokumentumait kívánja csokorba foglalni, amely a nyilvánosság számára kevésbé ismert. A megyei múzeum
és levéltár anyagai mellett döntően a helytörténeti gyűjteményekben fellelhető dokumentumokból kívánjuk a kiállítást
megszervezni. Az időszaki kiállításra júniustól a jubileumi rendezvénysorozat végéig kerül sor. Költség igénye még
pontosan nem meghatározható, ezért azt a tartalékból fogjuk fedezni.
7.) Augusztus 17. és 20-a között kerül sor az V. Gyomaendrődiek Világtalálkozójára. A négynapos program kalkulált
finanszírozási igénye 1.500.000 forint.
8.) A világtalálkozó két kísérő rendezvénye lesz még a Nemzetközi Halfőző Verseny és a Főtéri Sokadalom. Mindkét
rendezvény előzetes finanszírozási igénye 1-1 millió forint. Tekintve, hogy egyes fő programokon belül bizonyos
attrakciók, szolgáltatások önköltség alapon térítés ellenében lesznek igénybe vehetők, a végleges támogatási igény,
csak a rendezvény pénzügyi mérlegének zárását követően lehet megállapítani.
9.) A Wodianer Albert tér felújítása és emléktérré alakítása a meglévő emlékmű elbontásának, az új tér arculat
megtervezésének, a tájépítészeti és kertészeti, illetve egyéb művészeti munkálatokat igényel. Ezeknek az előzetes
költségét 12 millió forintra kalkuláljuk.
Tisztelt Képviselő-testület!
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A Gyoma 300 éves jubileumhoz kapcsolódó programok előzetes költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési
koncepció tartalmazza, azt a képviselő-testület 550/2016. (XI. 24.) Gye. Kt. határozatával elfogadta:
- az 1.) sorszámú program költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 7. mellékletének 3. sora,
- a 2.), 3.) ,4.) , 6.), és 7.) sorszámú programok költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 7.
mellékletének 32. sora (tartalék összeg 400.000 forint)
- a 8.) sorszámú programok költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 7. mellékletének 5. és 7. sora,
- a 9.) sorszámú program költségelőirányzatát a 2017. évi költségvetési koncepció 9. mellékletének 5. sora
tartalmazza
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság támogatja a beterjesztett döntési
javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság támogatja a beterjesztett döntési
javaslat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság támogatja a beterjesztett döntési
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyoma 300 éves emlékév szervezésének helyzetéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma 300 éves jubileumi események
szervezésének helyzetéről szóló beszámolót és a programok költségvetési támogatási igényét elfogadja, azt a 2017.
évi költségvetésében megtervezi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Halászati makett gyűjtemény kiállítása Szarvason
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A szarvasi székhelyű Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány a mellékelt kérelemmel kereste meg Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát, hogy a tulajdonában lévő Halászati makett gyűjtemény anyagát bemutathassák 2017
március 1-31-ig Szarvason.
A kiállítás egész hónapban megtekinthető lenne a Tessedik Sámuel Múzeum nagytermében, valamint a 2017.
március 4-én megrendezésre kerülő VI. Nemzetközi Halászbálon – az alapítvány szervezésében -, melynek
fővédnöke Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szonda István intézményvezető kérelmére a 453/2016.
(IX. 29.) Gye. Kt határozatában döntött arról, hogy megvásárolja a Körösi Halász Szövetkezet tulajdonában lévő
Petrás Kálmán makett gyűjteményt. Ugyanebben a határozatban a Képviselő-testület a megvásárolt
makettgyűjtemény kezelését átadta a Szent Antal Népház részére, a makettgyűjtemény a Bárka Halászati
Látogatóközpontban került kiállításra. Az adásvételi szerződés 2016. november 23-án megkötésre került valamint a
gyűjtemény az önkormányzat eszköznyilvántartásába felvezetésre került.
Az Alapítvány Dr. Szonda Istvánt – előzetes egyeztetés követően – kérte fel szakmai együttműködésre.
A kiállított anyagért teljes felelősséget vállalnak. Ezt a gyűjteményt már több rendezvényen bemutatták, vállalják az
anyag szállítását, kiállítását, szakmai irányítás mellett.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a gyűjtemény a Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány részére
2017. március 1-31-ig történő kiállításhoz.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság elfogadásra javasolja a döntési
javaslatot.

Döntési javaslat
"Halászati makett gyűjtemény kiállítása Szarvason"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő halászati makett
gyűjtemény 2017. március 1. napjától 2017. március 31. napjáig ingyenesen kiállításra kerüljön a Víz-Hal-Ember
Közhasznú Alapítvány szervezésében megvalósuló programokon.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szonda István intézményvezetőt a letéti szerződés megkötésére, szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Támogatási szerződés
módosítási kérelme
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-003-16 azonosítójú pályázatát a Képviselő-testület a
141/2016 (III. 31) Gye. Kt. határozatával 450.000,-Ft támogatásban részesítette.
A támogatási szerződés megkötésre került, a támogatás 2016. április 28-án átutalásra került az egyesület részére.
Az egyesület 2016. december 21-én a mellékelt szerződésmódosítási kérelmet nyújtotta be.
A módosítás értelmében a pályázatukban tervezett útjavítási projekt nem valósult meg, ezért az Egyesület kérné a
megítélt támogatás költségvetésének módosítását.
Új költségként szerepeltetik 100.000,-Ft halszállítási kiadást a szállítás költségei soron. Az egyéb beszerzések,
szolgáltatások sor összegét szeretnék módosítani 1.204.00,-Ft-ra. A vízminőség javításához megvásárolt és
felhasznált 32.000,-Ft összegű klórmész kiadását is el kívánják számolni az egyéb beszerzések soron, valamint
ugyanitt a haltelepítésből 1.032.000,-Ft összeget.
A módosított költségvetésben szereplő 1.500.000,-Ft 30%-os pályázati támogatását szeretné kérni az Egyesület,
hogy a támogatás segítségével biztonságos működés mellett tudja megvalósítani alapfeladatait a Sóczó-zugi holtág
területén.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság a kérelem elutasítását javasolja, mivel az egyesület a
módosítási kérelmében nem a pályázati kiírásban szereplő célokra
szeretné felhasználni a támogatást.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság döntését támogatva, a kérelem elutasítását javasolja.

1. döntési javaslat
"Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Támogatási szerződés módosítási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
KOR-003-16 azonosítójú pályázati támogatás költségvetési módosítási kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az
egyesület a támogatás felhasználást, nem a pályázati kiírásban megfogalmazott célokra ( Vizek védelme vagy 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) kívánja felhasználni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület Támogatási szerződés módosítási kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR003-16 azonosítójú pályázati támogatás költségvetési módosítási kérelmét jóváhagyja az alábbiak szerint:
Ktgv kód A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)
A
Dologi kiadások költségei
A1
Ingatlan üzemeltetés költségei – vízterület éves bérleti díja
A7
Szállítás költségei – halszállítás költsége
A9
Egyéb beszerzések, szolgáltatások – vízminőség vizsgálat éves díja, klórmész, haltelepítés
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Összeg (ft)
1.500.000,-Ft
196.000,-Ft
100.000,-Ft
1.204.000,-Ft

A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZATI, EGYEDI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

TAMAMOD16

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata által az Idegenforgalmi, Civil, Sport,
Polgármesteri, Környezetvédelmi Alapokból nyújtott támogatásokhoz

Hatályos 2016.04.01-től

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A kérelmet érkeztette: ______________________________

I. Projekt és támogatási adatok:
1. A pályázó:

2. Módosítás oka: 3

Sószózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület

3. Támogatási id.:

2 0 1 6

0 1

0 1

-

2 0 1 6

1 2

3 1

4. Pály. az.: K O R

0 0 3

1 6

5. A pályázati cél:

6. Megítélt támogatás:
9. Módosítási igény:

4 5 0 0 0 0 7. Kiutalva eddig:

4 5 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 10. Különbözet.:

0

8. Támogatási alap:

4

pozitív szám = még utalandó
negatív szám = visszafizetendő

II. A szerződés módosítás okának indokolása (maximum 2500 karakter):

III. A pályázat szerződés-módosítási kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Békéscsaba
helység

2 0 1 6

1 2

2 1

év

hó

nap
Malatyinszki
Pál
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.01.05 10.27.10

PÁLYÁZATI, EGYEDI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM

TAMAMOD16_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata által az Idegenforgalmi, Civil, Sport,
Polgármesteri, Környezetvédelmi Alapokból nyújtott támogatásokhoz

IV. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

A2

Jármű üzemeltetés költségei

0

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

0

A4

PR, marketing költségek

0

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

0

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

0

A7

Szállítás költségei

1 5 0 0 0 0 0
1 9 6 0 0 0

Vízterület éves bérleti díja

1 0 0 0 0 0

halszállítás költsége

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

0
1 2 0 4 0 0 0

Vízminőség vizsgálat éves díja, klórmész, haltelepítés

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

0

B1

Bérköltség

0

B2

Megbízási díj

0

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

Összes kimutatott (módosított) költség = (A+B+C):
Önerő:
Pályázati projektben igényelhető (módosított) támogatás:
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 5 0 0 0 0 0
1 3 5 4 0 0 0
4 5 0 0 0 0
Nyomtatva: 2017.01.05 10.27.10

20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Német zugi szivattyútelep üzemeltetése
Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016-os szélsőséges csapadékeloszlás miatt a város több területén is igen nagy kárt és terméskiesést okozott a
belvíz. A leginkább érintett területek: Póhalom, Telek, Csejt, és Nagyállás.
Ezen területek az úgynevezett 67/a belvízrendszerhez tartoznak, mely vízgazdálkodási feladatait a Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság látja el.
A terület fő gyűjtő csatornája a Telki-Peresi főcsatorna, mely a terület vizeit a Peresi holtágba vezeti.
A főcsatorna teljes hossza: 18.337 fm.
A főcsatorna vízgyűjtő területe : 51,7 km2
A csatorna 7+750 szelvényébe csatlakozik a XXV-B jelű csatorna, mely összeköttetést teremt a Telki-Peresi
főcsatorna és a 67/a1 belvízöblözethez tartozó, és az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Német-zugi
holtág között. A két rendszer kezelés ügyileg és vízgyűjtő területileg két elkülönülő belvízrendszert alkot, azonban
havária esetén a Telki-Peresi főcsatorna vize a XXV-B jelű csatornán keresztül a Német-zugi holtágba vezethető,
így részlegesen mentesíthető a terület.
Erre 2016. júliusában kétszer is sorkerült. A csatornán található zsilip megnyitásra került és a főcsatorna vize
bevezetésre került a holtágba. Mivel a Német-zugi szivattyútelep teljesen elavult és a korábbi betörések miatt
használhatatlan volt, ezért a holtág vízszintcsökkentését a KÖVIZIG végezte el. Időközben a szivattyútelep felújítása
megtörtént.
A tavaly kialakult helyzet miatt, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság készített egy helyzetértékelést és egy
tanulmánytervet a belvíz sújtotta területek mentesítésére és a jövőben kialakuló hasonló helyzetek hatékony
kezelésére.
A tervet a KÖVIZIG 2016. november 30-án bemutatta egy tájékoztató fórum keretében.
A terv alapvetően három párhuzamos megoldási javaslatot mutat be, melyek egymásra épülve segítik a terület
belvízmentesítését.
1. A főcsatorna rekonstrukciója
2. Átemelő (esésnövelő) helyek kialakítása
3. Mentesítés a Németzugi szivattyútelepen keresztül (szivattyútelep átvétele)
Önkormányzatunk szempontjából a legjelentősebb megoldás a szivattyútelep átadása lenne.
A KÖVIZIG javaslata szerint az Önkormányzat a szivattyútelep üzemeltetését átadná, azonban a tulajdonjog
változatlanul megmaradna, ezáltal vagyonvesztés nem következik be.
Ezzel a megoldással az Önkormányzat szempontjából gyakorlatilag költség nélkül biztosítható a Telki-Peresi
főcsatorna hatékony vízkormányzása, emellett a KÖVIZ által tervezett beruházásoknak köszönhetően jelentősen
feljavulna a telep műszaki állapota.
A telep átadása során a felek között egy üzemeltetési megállapodás kerülne megkötésre, melyben részletesen
szabályozva lennének az üzemeltetés körülményei. Ezt követően a KÖVIZIG megkérhetné a vízügyi hatóságtól a
szivattyútelep új vízjogi üzemeltetési engedélyét, mivel változik a vízgyűjtő terület nagysága. Az új engedély kiadása
során a hatóság a már meglévő engedélyekben foglalt üzemeltetési előírásokat egészíti ki, ezáltal biztosítva van a
holtág vízkormányzásának változatlansága is, tehát az Önkormányzat kötelezettségei továbbra is teljesíthetőek.
Az előzetes egyeztetések alapján a holtág vízkormányzására a felek egy külön megállapodást kötnek.
A szivattyútelep a 011/1 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el és ingatlan vagyon kataszteri nyilvántartás szerint forgalom
képtelen besorolású. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja értelmében
"Nemzeti vagyonba tartozik: az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok", tehát az
ingatlan a nemzeti vagyon része.
A törvény 11. § (10) bekezdése értelmében "A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető."
A törvény 11. § (13) bekezdése szerint "Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az
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ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe."
A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezet, és az általa
ellátott tevékenység közfeladatnak minősül, továbbá az üzemeltetésre történő átadás során a tulajdoni viszonyok
nem változnak, tehát nincs akadálya az üzemeltetési szerződés megkötésének.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 14/2003. (VI. 5.) KT rendelet 13/A § alapján a telep ingyenesen átadható üzemeltetésre.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény lehetőséget biztosít mindkét fél számára az üzemeltetésre történő
átadás kezdeményezésére.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Szivattyútelep felajánlása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényre a Gyomaendrőd, külterület 011/1 hrsz
alatti szivattyúház művelési ágú ingatlanon működő Német zugi szivattyútelepet térítésmentesen felajánlja
üzemeltetésre a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadási eljárás és az üzemeltetési megállapodás
előkészítésére, továbbá a szükséges tárgyalások lefolytatására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2017. január 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás működési
hozzájárulása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. decemberi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás több döntést igénylő ügyét is. A decemberi előterjesztésben szerepelt a Társulás 2017. évi
működési hozzájárulása is, azonban a Társulási Tanács akkor azt nem fogadta el, így arról nem volt szükséges
döntést hozni.
Az akkor előterjesztett anyag szerint, a 2016-os 15 Ft/lakos összegű működési célú hozzájárulás 2017-ben 38
Ft/lakos összegre emelkedne. Ezt az előterjesztést a Társulási Tagok két alkalommal sem fogadták el.
Most Ribárszki Péter a Társulási Tanács elnöke levélben kéri a Képviselő-testület támogatását az ismételten
indítványozott 38 Ft/lakos összegű működési célú hozzájárulás elfogadásában.
A levél a csatolt mellékletben megtalálható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntési javaslat
"Működési hozzájárulás mértéke"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati
Társulás működéséhez szükséges 2017. évi 38 Ft/lakos összegű működési hozzájárulást nem fogadja el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Körös-völgyi Hulladékgazdálkodásl Rekultivációs
őnkormányzati Társulás
Kondoros, Hősök tere 4-5. Telefon: 66/589-300, Fax.: 66/589-302.
E-mail: polhi6iUcondoros.hu
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013
Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben
77-3/2017. ikt. sz.

Tárgy: 2017. évi működési hozzájárulás
Ügyintéző: Timár Tímea
Tel.: (66) 589-305

Tisztelt Polgármester AsszonylÚrl

A Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás társulási megállapodás V.1.
pontja értelmében az éves működési célú támogatási igényről és az egyes tagokat terhelő
befizetési kötelezettségekről a társulási tanács az adott költségvetési évet megelőző év
december 15. napjáig határozattal dönt.
A társulási tanács ülésére 2016. december 15. napjáig két alkalommal terjesztettem be a
2017. évi működési hozzájárulás összegét, melyet mindkét alkalommal levett napirendjéről a
tanács és bővebb információt kért a működésről.
A társulás a támogatási szerződés 5.2. pontjában, az esélyegyenlőségi intézkedések és
adatok pontban vállalta a projekt befejezéséig a nők száma a foglalkoztatottak közt 1 fő,
mely értéket minden évben ellenőriznek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által végzett
helyszíni fenntartási ellenőrzés során. Tulajdonképpen az eredeti vállalás 2 fő volt, ezt
sikerült I főre módosíttatnunk, ez 1 fő, nem kevesebb, erre vállaltunk kötelezettséget.
Az Mötv. 95. ~ (4) bekezdése szerint a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések
előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás
székhelyének polgármesteri hivatala látja el. A Kondorosi Közös Onkormányzati Hivatal
foglalkoztatja megállapodás alapján az 1 fő női alkalmazottat. Azt, hogy munkaidejében
mennyi időt foglalkozik a társulási munkával azt jelenleg kimutatni nem tudjuk, ezt
dokumentálni lehetne mint azt is, hogy a társulási feladatokkal mennyi időt tölt a jegyző, a
pénzügyi osztályvezető, a beruházási osztályvezető, a jegyzőkönyvvezető, az ügykezelő.
Ilyen kimutatás jelenleg nem áll rendelkezésre, nyilván utólag nem fogjuk elkészíteni.
Minden évben beszámoló készült a társulás munkájáról, melyben részletesen ismertetjük a
végzett tevékenységet.
A 2017. évi kiadások tervezésénél 1 fő női alkalmazott bér és járuléka van tervezve és a
dologi kiadások. Egy fő felsőfokú végzettségű köztisztviselőt alkalmazunk a társulás
adminisztratív feladatainak ellátására, az alkalmazott havi bruttó illetménye: 191 299 Ft. A
dologi kiadások között nem terveztünk energia (fűtés, világítás), helyiség és
e~zközhasználati költségeket, ezt jelenleg Kondoros Város Onkormányzata térítésmentesen
biztosítja. A tervezett bevétel-kiadás kimutatás Jelen levél melléklete.
A 2015-2016. években a működési kiadás hasonló szinten volt, csak a működési
hozzájárulás összege csökkent, mert a pénzmaradvány felhasználásra került, így a 2017. évi
hozzájárulás mértéke a valós kiadásokhoz igazodik. Költségként merül fel 1 fő női

alkalmazott munkabére, járulékai, melyet a Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal részére
működési célú pénzeszközként kell átadni, illetve dologi kiadásokat (irodaszer, telefon,
könyvelő program bérleti díja, számítógép karbantartása, stb.).
A szociális hozzájárulási adó 2016. november hónapban 27%-kal lett tervezve, melyet 2016.
december hónapban 22%-ra mérsékeltek a 2011. évi CLVI. tv. módosításában.
2016. 04. 01. napjától az Mötv. miatt a Kondorosi Közös Onkormányzati Hivatal
foglalkoztatja az 1 fő női munkavállalót, melyet a Társulási Tanács a 8/2016. (III. 31.) sz.
HRT. határozatában elfogadott. Ezáltal a 2012. évi I. tv. a munka törvénykönyvéről nem
alkalmazható, helyette a 2011. évi CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselők vonatkozik a
jogviszonyra. Emiatt a bruttó bér növekedett, Így a 2016. évi pénzeszköz átadás a Kondorosi
Közös Onkormányzati Hivatal számára csak részben teljesült.
—

—

—

—

Fentiek alapján a működési hozzájárulás mértékét 2017. évre 38 Ft/lakos összegben
szükséges meghatározni.
Önkormányzat
Békéscsaba
Gyomaendrőd
Körösladány
Szarvas
Csabacsüd
Kondoros
Csárdaszállás
Kétsoprony
Szabadklgyós
Összesen:

2014.01.01.
Lak. szám
61 663
14081
4 726
16711
1858
5251
444
1 428
2 736
108898

2015.évLktgv
20 FtŰÖ
1 233 260
281 620
94 520
334220
37160
105020
8 880
28 560
54 720
2177960

2015.01.01.
La?’. szám
61 325
13950
4 694
16558
1820
5193
436
1 418
2 712
108106

2016.évLktgv
15 Ft#Ő
919 875
209250
70 410
248370
27300
77895
6 540
21 270
40 680
1621590

2016.01.01.
La!’. szám
61 091
13806
4647
16424
1815
5125
443
1 434
2688
107413

2017.évtktgv
38 FÜlŰ
2 321 458
524628
176 586
624112
68970
194150
16 834
54 492
102 144
4083974

Kérem a Társulás Tanács tagjait, hogy a működési hozzájárulás összegét az önkormányzat
képviselő-testületi ülésén elfogadni szíveskedjenek.

Határozati Javaslat:
~•Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Onkormányzati Társulás működéséhez szükséges 2017. évi működési
hozzájárulást 38 FtI lakos összegben elfogadja.
Onkormányzat 2016.01 .01. állandó lakosainak száma alapján a Társulásnak
a 2017. évi működési hozzájárulásként fizetendő
Ft-ot a 2017. évi költségvetésben
biztosítja.
Kondoros, 2017. január 09.
Tisztelettel:
Ribárszki Péter
Társulási Tanács elnöke

Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Önkormányzati Társulás 2017. évi
bevétel-kiadás tervezet részletezése
2017. évI bevétel tervezet
Működési hozzájárulás
Kamatbevétel

4 084 000
1 000

Összesen:

4085000
2017. évI kiadás tervezet

Bruttó bér

2 296 000

Szociális hozzájárulás) adó

620 000

Cafetéria (járulékkal)

200 000

2016. évi pénzeszköz átadás
maradvány

234 000

Összesen:
Reprezentáció
Személyi Juttatások Összesen

3350000
20 000
3 370 000 2016. évi dologi kiadások teljesítése

Irodaszer, nyomtatvány

50 000

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(telefon, domain név)

35 000

31 126

Karbantartási, kisjavítási szolg.
számítógép karbantartás)

100 000

92 160

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (POLISZ)

300 000

278 160

50 000

74 135

150 000

116 752

30 000

15 132

Egyéb szolgáltatások
Működési célú előzetes áfa
Bankköltség és egyéb jutalékok
Dologi kiadások Összesen
Összesen:

2017 évi hozzájárulás (Ft/lakos)

715 000
4 035 000
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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kidolgozta a Start közmunka mintaprogramok 2017.-2018. évi tervezetét,
melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve: Ktk.) elektronikus rendszerébe feltöltött. A Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége a feltöltött tervezet jelenleg vizsgálja, ellenőrzi.
A programelemekhez kapcsolódó létszám 301 főről 267 fő-re változik, melynek kapcsán változtak a programokhoz
kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is. A mintaprogramok mellett a jelenleg futó huzamosabb
idejű programok (útőr (5 fő), hagyományos közmunka (20 fő), általános karbantartó (10 fő), valamint tanfolyamos
programok (52 fő) 2017. évi március 1.-i foglalkoztatásiról még nincs információnk.
A tényleges foglalkoztatási kereteket a hatósági szerződések fogják véglegesen rögzíteni. A kistérségi startmunka
programok 2017.-2018. évben 7 mintaprogramból fognak állni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

helyi sajátosság
mezőgazdaság
közút
belvíz
bio-és megújuló energia felhasználás,
földút
hulladék

Az összes mintaprogram 2017.03.02. és 2018.02.28. közötti időszakra vonatkozik.
A mintaprogramok esetében a fajlagos költségek a változó támogatási intenzitás mellett 100.000.- Ft/fő/hó fölött
lettek tervezve a kiírásnak megfelelően, valamint elmondható, hogy a költségadatok számításánál egy nagyon
minimális mértékű 1 % alatti közfoglalkoztatási béremeléssel lehetett számolni.
1.

Helyi sajátosság mintaprogram

A 2015-ben indított helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás programunkat 2016.-ot követően 2017 évben 30 fő
foglalkoztatásával kívánjuk megvalósítani - 26 fő segédmunkás, 3 fő kiemelt brigádvezető, és 1 fő adminisztrátor. A
2017-es évben a közfoglalkoztatottakkal az alábbi feladatokat kívánjuk megvalósítani:
Az asztalos műhely további fejlesztésével a virágládák, hirdetőtáblák, padok, kiülők mellett már útbaigazító táblákat,
nyílászárókat is szeretnénk készíteni. A nyílászárókat Önkormányzati tulajdonú épületek felújításánál használnánk
fel. Utcai szeméttárolók további készítése, a tisztább környezetért, mindenképp szükséges. Gyártanánk még
raklapokat különböző anyagok, (térkövek, csövek, stb.) tárolásának, mozgatásának megkönnyítése céljából.
Mindezek mellett 15 db mobil árusító faház elkészítését is tervezzük, melyet az adventi vásárokon, fesztiválokon fel
tudnánk állítani, a közfoglalkoztatásban előállított termékek árusítására. A program keretében játszóterek
felújítását, festését is tervezzük, valamint a Hantoskerti holtág partján lévő sétány szélén lévő rézsű rendezését is
meg szeretnénk oldani. A rézsűn egy fapados, virágládákkal díszített, teraszos kialakítású pihenőhely kerülne
kialakításra. További fejlesztés lenne a város korcsolyázó tavaként ismert Besenyszegi tó szélén egy olyan
keményfás ülőkés partfal kialakítása 120 méter hosszan, ami a védőfunkciója mellett lehetővé tenné a sportolók
pihenését is. Az asztalos műhelyünkben iskoláknak, közintézményeknek, bútorok elkészítését is tervezzük. A
programban továbbra is szeretnénk a Hármas Körös folyó partján lévő túraútvonalat takarítani, tisztán tartani,
turisztikai szempontból élvezhetőbbé tenni táblákkal, pihenőhelyek kialakításával. Az időjárástól függően az évi
legalább háromszori tisztítása elengedhetetlen. Továbbá a mezőgazdasági területünkön megtermelt cirokból
seprűkötés folytatását is tervezzük, mely révén a hagyományos közmunka programban felhasznált seprűk
beszerzését, és különböző intézmények seprű igényét ki tudjuk elégíteni, így gazdaságosabbá válik programunk,
valamint a fölös mennyiséget értékesíteni kívánjuk. A programban szereplő tárgyak elkészítésével összességében
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több milliós összeget takarítunk meg az Önkormányzatnak, valamint néhány tárgy (virágláda, kiülő) eladásával az
elmúlt évekhez hasonlóan árbevételt is tervezünk. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott
támogatás összesen Nettó 20.694.013.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 1.034.694.-Ft.
2.

Mezőgazdasági mintaprogram

A program célja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a lent szereplő tevékenységek segítségével a tartósan
munkanélküli lakosság egy részét visszavezessük a munka világába, valamint munkájuk révén egy jól működő
értéket teremtő, önfenntartó programot valósítsunk meg. Ebben az évben 81 fő -t, ebből 70 fő segédmunkást 2 fő
adminisztrátort, 4 fő brigádvezető, 4 fő gépkezelő, valamint 1 fő kiemelt brigádvezető foglalkoztatását tervezzük a
programon keresztül. Fontosnak tartjuk szakemberek bevonását, hogy szakszerűen tudják ellátni a feladatokat.
Növénytermesztésben a 2017-2018.-as mintaprogramban 74,97 ha termőföldet kívánunk bevonni. A bevont
területeken belül 4,23 ha kender vetését tervezzük, magtermesztés céljából, a kender szárát pedig felaprítva
szeretnénk hasznosítani. Az elmúlt év sikeres cirok termesztése révén a seprűcirok vetésterületét 2,13 ha-on
terveznénk, és továbbra is a seprűkötés révén, az önellátáson felül az értékesítés a cél. A sikeres homoktövis
termesztés terén nagyot szeretnénk előrelépni, ugyanis a korábbi 0,7 ha helyett 5,71 ha-on tervezünk
homoktövissel foglalkozni. Jól működött, és eredményes volt a körömvirág termesztése is, így tovább szeretnénk 0,6
ha-on termeszteni. A fennmaradó területeken 31,5 ha-on kukoricát, 23,8 ha-on búzát, 4.35 ha-on napraforgó vetését
tervezzük. A megtermelt takarmánnyal ellátnánk a programon belül működtetendő állattartó telepet, valamint a fölös
takarmány értékesítése révén képződött árbevétel a közfoglalkoztatásban felmerülő egyéb költségek fedezetéül
szolgálhat. Az állattartó telep működtetését továbbra is a program keretében tervezzük. A birkatartás tekintetében a
kosok leváltása mindenképp szükséges a beltenyészet elkerülése végett. Az állattartótelep működését tekintve az
elmúlt években nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a telep működtetése a későbbiekben
megkérdőjelezhető. Ennek megfelelően 2017.-ben csökkenteni fogjuk az anyabirkák számát is. A mezőgazdasági
mintaprogramban végzett tevékenységek közül azokra kívánjuk fektetni a hangsúlyt, melyek nagyobb jövedelmet
biztosítanak, önfenntartóbbak. A korábban közel 3 ha-on telepített gyümölcsöst továbbra is fenntartjuk, folyamatos
gondozásuk szükséges, fejlesztésük a 1-2 év múlva lehetséges. A programban működtetett kertészetben egynyárikétnyári virágok előállítását terveztük meg, melyeket továbbra is városunk köztereinek virágágyásaiba helyeznénk ki.
Ezen a területen tovább növelnénk a palánták számát, 80.000 db palánta előállítását tervezzük, a megtermelt
virágok egy részét értékesítenénk is. A program keretében tervezzünk a legnagyobb árbevételt (több mint.
10.000.000.-Ft), de jelentős megtakarítással is számítani kell. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre
nyújtott támogatás összesen Nettó 62.836.890.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 7.912.794.-Ft.
3.

Közút mintaprogram

2017. márciusában 37 fővel indítanánk a programot, melyből 31 segédmunkással, 4 fő brigádvezetővel és 2 fő
adminisztrátorral tervezzük a programot. A mintaprogram 2016-ban is sikeresen működött, így folytatása
mindenképp indokolt. Fő célunk, és feladatunk a program keretében továbbra is járdák építése, parkolók felújítása,
mely hasznos a település számára, és igazodik a helyi igényekhez. A program indokoltsága, hogy a város járdáinak
állapota egyes utcákban még nem megfelelő, vannak olyan szakaszok, melyek felújítása egészében indokolt.
Továbbá a város önkormányzati útjainak széle sok helyen töredezett, és nem rendelkezik padkával, másrészt még
mindig kevés az utak mentén a jó állapotú parkoló, amely gondot okoz a városban lakók, és az ide érkezők számára
is. Ezeken a problémákon próbálunk a programmal továbbra is segíteni, hogy biztonságosabbá, váljon a közlekedés
városunkban. Fontosnak tartjuk a tavalyi évhez hasonlóan a hibás, töredezett járdalapok cseréjét. A program
keretében további 300 méter új járdaszakasz létesítését tervezzük, valamint a parkolási lehetőséget jelentősen
javítanánk, 2000 m2 parkolót újítanánk fel. A parkolók, járdák építésénél egyes helyeken továbbra is használnánk a
program keretében gyártott térköveket. A fürdőhöz vezető rossz járdaszakasz teljesen megújulna a program
keretében, de új járda létesülne az Ipartelepi úton, valamint a Csókási (gépkocsilejáró) járdaszakaszon is. A 2016 évi
sikeres parkolóépítések révén a Fürdőnél, a Hősök úton, a Földhivatal előtt a Kossuth úton, a Fűzfás zugi lejárónál,
és a Vásártéri ltp.-en is újítanánk fel parkolókat. A lakótelepeken lévő szeméttárolók ajzatát is szeretnénk leburkolni.
Ezzel hozzájárulunk a város fejlődéséhez, és a biztonságosabb közlekedéshez. A városnak költséget takarítunk
meg, mivel a közmunkaprogram keretén belül történik a fejlesztés. A program keretén belül tervezünk beszerezni
egy vésőgépet is, melynek segítségével a törmelékes szakaszok felbontása könnyebbé válna. A programban
szereplő üzemanyag mennyiség a betonkeverő gépek működtetéséhez szükséges aggregátorok működését
szolgálja. A programban árbevételt nem tervezünk, viszont a megépítendő járdák, parkolófelújítások révén, az
Önkormányzat a mezőgazdasági programban tervezett bevételhez hasonló megtakarítást érhet el. A
mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott támogatás összesen Nettó 8.977.913.-Ft, a kötelező önerő
pedig Nettó 533.822.-Ft.
4.

Belvíz mintaprogram

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2011-es évben indította először a Start munkaprogram keretében belvíz
elvezetési programját, majd ez folytatásra került 2012-2016-ban is, és folytatását tervezzük 2017-ben is. A program
keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő kül- és belterületi belvízelvezető csatornák karbantartása,
cserjézése, és iszapeltávolítása, átereszek kitakarítása, lejtésviszonyok felülvizsgálata, csatornák mélyítése az
elsődleges feladat. 2017. március-tól 53 fővel, ebből 48 fő segédmunkással, 4 fő brigádvezetővel és 1 fő
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adminisztátorral indítanánk újra a programot. Munkafolyamatok például a nyílt csapadékelvezető csatorna tisztítása,
meder-, és lejtésviszonyok rendezése, átereszek kotrása- földkiemelés annak elhordása, árokmélyítés, záportározók
felülvizsgálata, szükség esetén azok rekonstrukciója. Csatornák körüli cserjézés, a szabad lefolyás biztosítása
érdekében, zárt csapadékelvezető csatornák kimosása. A dolgozók 5 brigádra lennének szétosztva. Egy brigád egy
nap átlagosan 55 fm-nyi csatornaszakaszt, és annak környékét tudja kitakarítani, felújítani. A program folytatását a
korábbi években elvégzett takarítási munkálatoknak köszönhetően a jól működő csatornahálózat fenntartása
indokolja. A fenntartással kapcsolatos folyamatos munkavégzés mindenképp szükséges, mivel a város
csatornahálózata rendkívül nagy. A program célja, hogy a városban egy jól működő csatornahálózat legyen, mellyel
a város belvízveszélyesztetettsége minimálisra csökkenthető. A brigádok tevékenységei a téli időszakban
cserjézéssel, illetve az ártér tisztántartásával egészül ki. Az így kidolgozott nyersanyagot részben fűtőanyagként
hasznosítanánk, részben a zöldhulladék lerakóban komposztálnánk. A fóliában használt vegyes tüzelésű
kazánjainkhoz kitűnő energiaforrásként tudjuk hasznosítani, így olcsóbb a fenntarthatósága, mintha vásárolni kellene
a tüzelőanyagot. 1db Stihl aljnövényzettisztító (200.000Ft) beszerzése is fontos, a legtöbbet használt eszköz a
programban a kaszálástól a parlagfűírtásig, és a csatornatisztításnál is nélkülözhetetlen. Így a településen nehezen
megközelíthető házakat, és kisebb udvarokat biztonságban tudhatjuk, és költséget tudunk csökkenteni a városnak a
megelőzéssel. A program keretében árbevétellel nem számolhatunk, viszont a program keretében felhasznált
anyagok beépítésével, az elvégzett munkálatokkal, több milliós megtakarítást érhet el az Önkormányzat. A
mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott támogatás összesen Nettó 14.132.942.-Ft, a kötelező önerő
pedig Nettó 1.226.632.-Ft.
5.

Bio-mintaprogram

Ezen programot mintaprogramként indítottuk el 2016-ban. A város kül- és belterület tisztítása során történő
cserjézési, és egyéb takarítás során keletkezett, valamint más programokban kitermelt faanyag - gallyak nyesedék feldolgozására folytatnánk a programot a kitermelt nyersanyagból pedig értékesíthető fűtőanyagot állítanánk elő. A
város környezetében húzódó Hármas-Körös árterében rengeteg a gyalogakác cserje, melynek kitermelésére a város
engedéllyel rendelkezik. A programba illeszkedne az érintett terület kitakarítása is, melynek révén rengeteg
nyersanyaghoz jutnánk, melynek feldolgozásával biztosítható lenne önkormányzati épületek, valamint a fóliasátrak
fűtése. A tavalyi programban létesített tárolószín lehetőséget nyújt a darálék tárolására is. Az előző évben a program
keretében egy darálógépet szereztünk be, így a program fejlesztéseként idén egy brikettáló gépet szeretnénk
vásárolni, mellyel a darálékot tömörítve tudnánk felhasználni, valamit értékesíteni. Az értékesítés révén a tavalyi
évhez hasonlóan, a bevételt a programelem továbbfejlesztésére, és működtetésére használnánk fel. A darálék
értékesítése nem torzítaná a piacot, mivel ilyen terméket a városban nem forgalmaznak. A programban képződik
árbevétel, viszont a jelentősebb a megtakarítás nagysága. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre
nyújtott támogatás összesen Nettó 5.577.394.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 193.996.-Ft.
6.

Mezőgazdasági földút

A program 2011. évi indítása óta, ebben a projektben beszerzésre került gépeknek köszönhetően a 2017.-es évben
is könnyebben el tudja látni Önkormányzatunk a mezőgazdasági utak karbantartásához fűződő feladatait. Idén 14
fővel folytatnánk a problémásabb külterületi szakaszok karbantartását. Továbbá vásárolni szeretnénk 2 db Ms 261
Sthil láncfűrészt (220.000.-Ft/db), mivel az utóbbi években a meglévőkből kettő tönkre ment. A cserjék, bozótok a
csatornákban lévő víz lefolyását gátolják, és mivel ezen területek elég belvizesek a csapadékos időszakban, így
tisztításuk elengedhetetlen. Célunk a földútszakaszok helyreállítása a csapadékos időszakokat követően. A kidőlt,
vastag száraz fákból, és összegyűjtött nyesedékből, a bio programon keresztül elő tudnánk állítani telephelyeink, és
fólia sátraink fűtésére szolgáló tüzelőanyagot a téli időszakra, így költséget tudunk megtakarítani. Árbevétel a
program keretében nem keletkezik, viszont a megtakarítás jelentős. A program célja a város földútjain a járhatóság
biztosítása. A program folytatását, a végzett tevékenységek folyamatosságát a város rendkívül nagy külterülete
indokolja, melyhez rendkívül hosszú földúthálózat tartozik. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen
költségekre nyújtott támogatás összege összesen Nettó 3.503.407.-Ft, a kötelező önerő pedig 0 Ft.
7.

Illegális hulladék

2011. évi program indítása óta, ebben a projektben beszerzésre került gépeknek, eszközöknek köszönhetően az
Önkormányzat évről évre könnyebben el tudja végezni az illegális hulladéklerakók megszüntetését a város kül és
belterületén. Az idén 32 fővel - ebből 3 fő adminisztrátor, 26 fő segédmunkás, 4 fő brigádvezetővel folytatnánk a
hulladékgyűjtést. Az elmúlt években nagyon sok illegális lerakó megszüntetésre került sor, bár még mindig vannak
olyan területek, ahol sajnos újratermelődik a szemét, ez indokolja a program további működtetését. Ezen területek
megtisztításához szükséges 200 csomag szemetes zsák, továbbá egyéb, a programban szereplő védőeszközök. A
program célja, hogy szinte teljes egészében felszámolásra kerüljenek a lerakók, és ezzel egy gondozott, tiszta város
legyen Gyomaendrőd. Az utak mellett található illegális szemét lerakóhelyek megszüntetése is feladatunk, valamint
a mindennapokban a kerékpárutak mellett eldobált, elhagyott szórt szemét összegyűjtése, elszállítása is. A
programban árbevétel nem képződik, viszont jelentős megtakarítást érhet el az Önkormányzat 2017-ben is a
program megvalósulása esetén, hiszen a termelt szemét összegyűjtése, elszállítása, összességében jelentős
összegbe kerül. A mintaprogramhoz tartozó közvetlen költségekre nyújtott támogatás összege Nettó 7.271.541.-Ft, a
kötelező önerő pedig 375.306.-Ft.
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Összességében az Önkormányzat a mintaprogramok segítségével egy értékteremtő, az önfenntarthatóság irányába
mutató közfoglalkoztatási programot tervezett meg, mely jelentős bevételt, vagy megtakarítást eredményez az
Önkormányzatnak a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása révén. A mintaprogramokhoz a közvetlen költségekre
nyújtott támogatás a tervezet szerint Nettó 122.994.100.-Ft, a kötelező önerő pedig Nettó 11.277.244.-Ft. Továbbá a
bérköltség az összes mintaprogram esetében 100%-ban finanszírozott.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Start közmunka
mintaprogram 2017.-2018 évi tervezetének elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Start közmunka
mintaprogram 2017.-2018 évi tervezetének elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek Start közmunka
mintaprogram 2017.-2018 évi tervezetének elfogadását.

Döntési javaslat
"A tevezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Start közmunka mintaprogramok 2017.-2018.
évi tervezetét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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