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Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke
tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2018. szeptember 20-án, csütörtökön 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. „Fűzfás zugi áteresz felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
27/2016. (XI.28.) rendeletet módosítása
3. Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata - 1. forduló
4. A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása
című pályázat
5. Tájékoztató a KAB-KEF-17-A-25926 számú pályázat megvalósításáról
6. Dógi József kérelme
7. A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásai
visszafizetési határidejének ismételt módosítására
8. Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokk kialakítása, tervező kiválasztása
9. Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti ingatlan visszavétele
vagyonkezelésből
10. Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
11. Ifjúsági és Sport Tábor felújítási munkák
12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi
fordulójához



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a
Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat  Testületi ülések  Előterjesztések menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt
ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

13. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor
14. Helyi kitüntetések adományozására beérkezett javaslatok elbírálása
Kérem, hogy az ülésen szíveskedjen részt venni.
Gyomaendrőd, 2018. szeptember 14.

Nagyné Perjési Anikó s.k.
Bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„Fűzfás zugi áteresz felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
Kocsisné Takács Gabriella, Nagy Réka
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 azonosító számú, „Fűzfás zugi áteresz
felújítása" című pályázata támogatásban részesült.
A pályázat tárgya a Gyomaendrődi Fűzfás-zugi holtágon lévő áteresztő műtárgy felújítása.
A 297/2018. (VII. 25.) Gye. Kt. határozat alapján a Bírálóbizottság megkezdte a beruházás közbeszerzési
eljárásának előkészítését.
A beszerzés becsült értékének meghatározásánál a tervezői költségbecslést vettük alapul, így nettó 66.791.343
forintos becsült értéket állapítottunk meg. Önkormányzatunk megvizsgálta a 2018. évre vonatkozó beszerzés
jogszabályi környezetbe való beillesztését, és arra jutottunk, hogy a beszerzés értéke meghaladja a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény a 71. §-ában meghatározott, építési beruházás
megrendelésre vonatkozó értékhatárt. Ennek okán jelen eljárásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban Kbt.), III. fejezete szerinti rendelkezések az irányadók. Az eljárást a Kbt. Harmadik része
szerinti eljárásrendben, a 115. § (1) bekezdése alapján kell eljárni, tehát legalább 5 ajánlattevőt kell ajánlattételre
felhívni.
A Kbt. 27. § (4) bekezdése értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata a saját közbeszerzési szabályzatának
4.) pontja alapján létrehozta Bírálóbizottságát, mely személyek közreműködésével előkészítésre került az ajánlati
felhívás és dokumentáció.
A közbeszerzési csoport előkészítette az ajánlati felhívást, az előkészített felhívás az előterjesztés mellékletét
képezi. A végleges felhívás a Bírálóbizottság javaslata alapján kerül a Pénzügyi bizottság elé.
Amennyiben a döntést hozó Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyja az eljárást megindító felhívást, úgy a szakértő megküldi a
meghívandó gazdasági szereplők részére.
A meghívandó gazdasági szereplők a Pénzügyi bizottsági ülésen lesznek ismertetve.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
1. döntési javaslat
"Ajánlattételi felhívás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága jóváhagyja a „Fűzfás zugi áteresz felújítása a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 sz. projekt keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Meghívandó gazdasági szereplők"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel,
névszerinti (nyílt) szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottsága a Kbt. 115. § -a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115 § (2) szerint az alábbi gazdasági
szereplőknek javasolja megküldeni az eljárást megindító felhívást és dokumentációt.
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Ajánlattételi felhívás – Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Nemzeti azonosítószáma: EKRSZ_.........

Postai cím: Selyem út 124.

NUTS-kód: HU332

Város: Gyomaendrőd
Postai irányítószám: 5500

Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy: Nagy Réka
E-mail:nagy.reka@gyomaendrod.hu
Telefon:+36 66 521 652
Fax: +36 66 283 288
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.gyomaendrod.hu
Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név: Justitia Tanácsadó Kft.

Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72109803

J

Postai cím: Marina sétány 1. Ü13/B.

NUTS-kód: HU102

Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138

Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy: dr. Pécsy Mária
E-mail: info@justitia.hu
Telefon: +36 302166345
Fax: + 36 18781717
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.justitia.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.justitia.hu
Törlés
Új lebonyolító hozzáadása
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I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:
Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés:
Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:
Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Fő tevékenység: -- (nem releváns)

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás
II.1.2) Fő CPV-kód: 45000000-7

II.1.3) A szerződés tárgya:
Fűzfás zugi áteresz felújítása a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 projekt keretében

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fűzfás-zugi átereszt kívánja felújítani. A Fűzfás-zugi
holtág 1872-1887 között keletkezett, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen helyezkedik
el. Hossza 2,3 km, átlagos szélessége 44 m, területe 10 ha, átlagos vízmennyisége 2 m,
víztérfogata kb. 200 000 m3.
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II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
vagy a teljesítés határideje:2019. 05. 31.
II.1.6) A teljesítés helye:
5500 Gyomaendrőd belterület, 3399 hrsz. átjáró út
5500 Gyomaendrőd belterület, 3406 hrsz. kivett holtág felső része
5500 Gyomaendrőd belterület, 3265 hrsz. kivett holtág alsó része
NUTS kód: HU332

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van:
Nem

Ajánlatok benyújthatók:
-

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: -Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
Nem

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Rész száma, elnevezése: Fűzfás zugi áteresz felújítása a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004
projekt keretében
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód: 45000000-7

II.2.3) A teljesítés helye:
5500 Gyomaendrőd belterület, 3399 hrsz. átjáró út
5500 Gyomaendrőd belterület, 3406 hrsz. kivett holtág felső része
5500 Gyomaendrőd belterület, 3265 hrsz. kivett holtág alsó része
NUTS kód: HU332
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II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Építési beruházás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Fűzfás-zugi átereszt kívánja felújítani. A Fűzfás-zugi
holtág 1872-1887 között keletkezett, a Hármas-Körös bal parti ármentesített területen helyezkedik
el. Hossza 2,3 km, átlagos szélessége 44 m, területe 10 ha, átlagos vízmennyisége 2 m, víztérfogata
kb. 200 000 m3.
Az építési területen a kivitelezés írtási-, bontási munkákkal kezdődik. Következő a felvízi mederelzáráshoz a
szádlemezek telepítése egy sorban, 1:1 rézsűs földmegtámasztással. A víztelenített munkaterületen,
megkezdődhet a tükörkialakítás, és a tömörített homokoskavics ágyazat készítés a folyamatos víztelenítés
mellett. A földmunkák után elkezdődhetnek a műtárgy alapozási (tükör és ágyazat-, valamint szerelőbeton
készítés) vasbeton szerelési-, zsaluzási-, majd a betonozási (C20/25 minőség) munkák. Az alapbetonra kerül
ráhelyezésre a 300×300-as keretelemes műtárgy. A keretelemek felső zárása egy kétoldali 20×20 cm-es
hálós vasalással ellátott, C25/30 minőségű beton teherelosztó lemez. Új aszfaltburkolat kialakítása: 10 cm
Ckt-2, 10 cm AC22 kötőréteg és 4 cm AC11 aszfalt kopóréteg. Legvégül a padkák és a szalagkorlátok
elhelyezése.

Mederelzárás szádlemezekkel: 1128 m2
1 db 300x300x230x32 cm-es műtárgy beépítés
Aszfaltburkolat kialakítása: 490 m2
A további, részletes műszaki tartalmat a Közbeszerzési dokumentumok műszaki része tartalmazza.
II.2.5) Értékelési szempontok:
Az alábbiakban megadott szempontok:
Igen

Minőségi kritérium:
Igen

+

Megnevezés:
1. 12 hónapos jótálláson felül vállalt többletjótállás ideje (egész hónap; minimum 0 hónap maximum 36 hónap) – Súlyszám / Jelentések: 15
2. A helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a kivitelezésbe (Igen/Nem) –
Súlyszám / Jelentések: 15
Költség kritérium:
Nem

+

Ár kritérium:
Igen

Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF - egész forint) – Súlyszám / Jelentések: 70
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II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül: ………………..
Pénznem:
HUF

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban:
Napokban kifejezett időtartam:
2018.11.01. – 2019.05.31.
A szerződés meghosszabbítható
Nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának
korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével) (nem releváns)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
Tervezett minimum:
Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók:
Nem

Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak
elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
Nem
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II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004
II.2.13) További információ:
AK a nettó ajánlati árat a fordított arányosítás, a helyi hátrányos helyzetű lakosok bevonása a
kivitelezésbe szempontot a pontkiosztás, a többletjótállás szempontját a Kbt. 77. § (1) bekezdés
szerinti legkedvezőbb szint és legkedvezőtlenebb elvárás vonatkozásában kialakított ME
útmutató alapján értékeli.
III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek ajánlatában a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolnia.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkozni köteles, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az
Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési
szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 114. § (2) bekezdését alkalmazza.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az Ajánlattevő, alvállalkozó, valamint az Ajánlattevő
által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keletkezése
lehet korábbi, mint a tárgyi közbeszerzési eljárás megindítása, mindaddig, amíg az igazolásokban
foglalt tény, illetve annak adattartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat
valóságtartalmát Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §):
A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok
fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában
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részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a
Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős
határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés
benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére
kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése
szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a
bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt
álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A
jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal
egyidejűleg köteles benyújtani.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságot.

Az alkalmassági minimum követelmények:
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki-szakmai alkalmasságot.
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Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésének megfelelően a saját megítélése szerint szerződés teljesítésére
képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplőknek küldi meg az eljárást megindító
dokumentumokat, erre tekintettel, a Kbt. 115. § (2) bekezdésben foglalt lehetőséggel élve nem ír elő
alkalmassági követelményeket.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlati biztosíték: AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosítékhoz.
AK felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bek-re.
Késedelmi kötbér: mértéke 1 %/naptári nap, max. 30 nap, a kötbér maximuma: 30%.
Meghiúsulási kötbér mértéke: teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a
Jótállás: 12+…hónap (értékelési részszemp.)
További információ a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Szerz.tervezetben.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
AK 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Számlázás: AK az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti AT bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-i
szerint.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (8) bek-ire.
Részletes információk a Közbeszerzési dokumentumokban.
IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás:
Igen

Gyorsított eljárás:
Nem

Indokolás:
Meghívásos eljárás:
Nem

Gyorsított eljárás:
Nem

Indokolás:
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Tárgyalásos eljárás:
Nem

Gyorsított eljárás:
Nem

Indokolás:
Versenypárbeszéd:
Nem

Innovációs partnerség:
Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Nem

Keretmegállapodás több ajánlattevővel
Nem

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
+

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --

IV.2.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő: (2018/…/….) …:00 óra/perc
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IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
BG
CS
DA
DE
EH

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban:
vagy napban: 60
(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: (2018/…/…) …:00. óra/perc
V. szakasz Kiegészítő információk
V.1) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:
Nem

Az ajánlati biztosíték mértéke: -A befizetés helye: -vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: -Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: -V.2) További információk:
1.Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira
vonatkozó nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
2. A Kbt. 35. § (1) bekezdése alapján több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.
3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott
árazatlan költségvetést teljes egészében beárazva, cégszerűen aláírva.
4. Felelősségbiztosítás: legalább 10.000.000 Ft/káresemény és 60.000.000 Ft/év mértékű építésiszerelési felelősségbiztosítás.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
7. Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a
dokumentumok Ajánlattevő általi felelős fordítást is elfogadja.
8. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a és a 114. § (6) bek. szerint.
9. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
10. Árfolyam: A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás
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megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmazni.
11. Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
12. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
13. Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: Kbt. 77. § (1)
szerinti legkedvezőbb szint, és legkedvezőtlenebb elvárás szerinti útmutató, 3. részszempont:
pontkiosztás
14. Ponthatár: A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó
határa 0 pont, a felső határa 10 pont.
15. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege
és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére
történő ajánlattételt. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét kizárja. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2)
bekezdés k) pontja szerint tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a gazdasági észszerűség és a
közpénzek hatékony és felelős felhasználásának elve indokolja Ajánlatkérő döntését, tekintettel arra,
hogy az egyes építési munkák összekapcsolódó ütemezést igényelnek, amely műszaki-gazdasági
szempontból költséghatékonyan az építés részegységekre való szétbontása nélkül csak nehézségek,
illetve jelentős többletköltségek árán oldható meg. Az Ajánlatkérő szempontjából fontos továbbá az
is, hogy az adott esetben érvényesítendő jótállási és szavatossági igények egységesen kezelhetők
legyenek. A megvalósítás során a részekre bontással megtakarítás nem lenne várható. A megrendelés
mennyiségéből adódóan az egységes kezelés biztosítja a legkedvezőbb ár kialakításának lehetőségét
(mennyiségi kedvezmények)
16. Ajánlattevő köteles csatolni a cégszerűen aláírt, árazott költségvetést, valamint annak excel
szerkeszthető változatát. Az árazatlan költségvetés tételein változtatni nem lehet.
17. Ajánlattevő köteles kitölteni az EKR rendszer által generált űrlapokat (Felolvasólap, Kbt. 66. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat, nyilatkozat változásbejegyzésről, Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja szerinti nyilatkozat).
16. FAKSZ: dr. Pécsy Mária (01014), helyettes: dr. Palotai Péter (01026)
V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: (…../…../….)
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
27/2016. (XI.28.) rendeletet módosítása
Pardi László
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!
Mint arról már korábban tájékoztattuk a Képviselő-testületet, 2018. október 1-től a települési hulladék elszállításában
jelentős változás következik be. A közszolgáltatást ellátó DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. által kiírt közbeszerzési
eljáráson a Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Luther utca 2.) tette a
legkedvezőbb ajánlatot, így a jövőben Ő végzi a településekről származó hulladékok gyűjtését és szállítását.
Mivel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 1. mellékletében
nevesítve van a közszolgáltató mellett az alvállalkozó is, és a 2. mellékletben található Gyomaendrődi hulladékudvar
üzemeltetését is átveszi a Dareh Bázis Zrt, így ezeket a változásokat a rendeleten is át kell vezetni.
2018. augusztusban hatályba lépet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos
közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet. A rendelet 1. melléklete szabályozza a
zöldhulladék gyűjtésének a gyakoriságát. Gyomaendrőd tekintetében a jenlegi havi gyűjtés helyett a kisvárosias és
kertvárosias területeken heti, a falusias területeken pedig kétheti ürítést ír elő. Jelenlegi ismereteink szerint a
közszolgáltatók ezt nem tudják teljesíteni.
Mivel az EMMI rendelet szabályozza a gyűjtés gyakoriságát, így azt már önkormányzati rendeletben nem szükséges
és az EMMI rendelettől alacsonyabb mértékben nem is lehet. Mindezek miatt a rendelet 15. § (2) bekezdés c)
pontjának hatályon kívül helyezése szükséges.
Az elmúlt időszakban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés miatt, valamint a lakossági igényekhez és
szokásokhoz igazodva a szelektív hulladékgyűjtő pontok is átszervezésre kerültek és több pont is megszűntetésre
vagy áthelyezésre került.
Ezek a változtatások, még nem kerültek átvezetésre a rendeleten, így a rendelet erre vonatkozó 6. mellékletének a
módosítása is szükséges.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
I.
társadalmi hatásai:
A tervezet társadalomra gyakorolt hatása nem jelentős.
II.
gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek gazdasági és költségvetési hatása a lakosokra és az önkormányzatra nézve nincs.
III.

környezeti következményei:

A rendelettervezetnek kedvező környezet hatása van, mivel a jelenlegi havi 1 zöldhulladék szállítás helyett heti
illetve 2 heti gyakoriságú ürítés bevezetése szükséges.
IV.
egészségi következményei:
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nem jelentős.
V.
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán a közszolgáltatónál és a Koordináló szervezetnél az adminisztratív terhek növekedése várható.
VI.
megalkotásának szükségessége:
A magasabb szintű jogszabályok és a piaci körülményekben bekövetkezett változások miatt szükséges a rendelet
megalkotása.
VII.
a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával a helyi rendelet ellentétes lesz a magasabb szintű
jogszabálynak.
4

INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Jelen rendelettervezettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata összhangba kívánja hozni a helyi
hulladékgazdálkodási szabályokat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hazai jogszabályok előírásaival és a
gazdasági szektorban kialakult változásokkal.
Az 1.§ hatályon kívül helyezi a zöldhulladék elszállításának gyakoriságát tartalmazó jogszabályi részt, így a rendelet
összhangba kerül a magasabb színtű jogszabállyal.
A 2. § a közszolgáltató alvállalkozójának 1. mellékleten történő átvezetését tartalmazza.
A 3. § a hulladékudvar új üzemeltetőjének átvezetését tartalmazza a hulladékgyűjtő helyeket felsoroló 5. mellékleten.
A 4. § a szelektív hulladékgyűjtő szigetek listájának aktualizálását tartalmazza.
Az 5. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendelettervezet elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) rendeletet módosító rendelettervezetet az alábbiak szerint:
/2018. (…) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Hör.) 15. § (2) bekezdés c) pontja.
2. § A Hör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § A Hör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § A Hör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2018. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Közszolgáltató
1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1.1. A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
1.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
1.3. KÜJ azonosító: 103 474 704
1.4. KTJ-azonosító: 102 421 153
1.5. Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.
1.6. Adószám: 25448717-2-04,
1.7. Cégjegyzékszám: 04-10-001626
1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:
2.1. Alvállalkozó megnevezése: Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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2.2. Székhely: 5600 Békéscsaba, Luther utca 2.
2.3. KÜJ azonosító: 103604769
2.5. Statisztikai számjel: 26107145
2.6. Adószám: 26107145-2-04
2.7. Cégjegyzékszám: 04 09 014229
2.9. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%
2. melléklet a …/2018. (…….) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar
1.1. név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
1.2. adószám: 25448717-2-04,
1.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626
1.4. KÜJ: 103 474 704
1.5. KTJ: 102 421 153
1.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
1.7. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017
2. Hulladékudvar
2.1. név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
2.2. adószám: 22714990-2-04
2.3. cégjegyzékszám: 04-09-009983
2.4. KÜJ: 102 668 182
2.5. KTJ: 100 390 680
2.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/15 hrsz.
2.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/010004-023/2015
3. Hulladékudvar
3.1. név: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3.2. adószám: 10706484-2-04
3.3. cégjegyzékszám: 04-09-001846
3.4. KÜJ: 100 273 175
3.5. KTJ: 101 510 513
3.6. Cím: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 11/090724-016/2014
4. Hulladékudvar
4.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar
5.2. adószám: 25448717-2-04
4.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626
4.4. KÜJ: 103 474 704
4.5. KTJ: 102 587 448
4.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.
4.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016
3. melléklet a …./2018. (…..) önkormányzati rendelethez
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gyomaendrőd Ifjúsági ltp- Fő út sarok, belterület 6766 hrsz
Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz
Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz
Gyomaendrőd Kossuth -Pásztor u sarok, belterület 2888/1 hrsz
Gyomaendrőd Pásztor János tér, belterület 2936/2 hrsz
Gyomaendrőd Vásártéri ltp 19. épület, belterület 2919/16 hrsz
Gyomaendrőd Vásártéri ltp játszótér, belterület 2919/16 hrsz
Gyomaendrőd Fő út-Madách u. sarok, belterület 3407/3 hrsz

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Beépítésre szánt terület határa külterületen
Belterület határa
Megyehatár
Vízgazdálkodási terület a Körös hullámterében,
amelyen belül a terv szerinti területhasználatok jelöltek
Régészeti terület
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Körös - Maros Nemzeti Park határa
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Bányatelek határa
Nemzeti Ökológiai Hálózat területe
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata – 1. forduló
Enyedi László
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017. decemberi ülésén döntött arról, hogy a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
szóló 25/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletén belül a mezőőri járulék szabályozását felül kívánja vizsgálni.
A felülvizsgálatnál az alábbi szempontokat, problémákat szükséges figyelembe venni:
1. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
rendelkezése szerint az önkormányzati mezei őrszolgálat működési költségeit - a központi költségvetés által
biztosított hozzájárulás mellett - a földhasználó, ha ez ismeretlen a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból kell
fedezni. Önkormányzatunknál az állami hozzájárulás és a beszedett mezőőri járulék nem nyújt fedezetet teljes
egészében a működési költségekre. Fentiek 2017. évben az alábbiak szerint alakultak:
Működési kiadás (munkabér, járulékok, dologi kiadás):
Állami hozzájárulás (90.000 Ft/hó/mezőőr)
Mezőőri járulék bevétele:
Fedezetlen összeg:

16.525 eFt
5.400 eFt
8.226 eFt
2.899 eFt

2017. évben a kivetett összes mezőőri járulék összege 10.247 eFt volt, tehát még 100 %-os teljesülés esetén sem
nyújtottak volna a bevételek fedezetet a kiadásokra.
Fenti törvény egyértelműen kimondja, hogy a működés költségeit a központi költségvetés által biztosított
hozzájárulás mellett a mezőőri járulékból kell fedezni. Ez a feltétel, változatlan működési kiadásokat feltételezve, a
maximális állami hozzájárulás mellett (5.400.000 Ft/év) akkor teljesül, ha a mezőőri járulék éves kivetése legalább
11.125.000 Ft lenne. Az éves kivetett mezőőri járulék összegének mintegy 80-85 %-a folyik be az önkéntes
teljesítésekből, a fennmaradó összeg a behajtási tevékenységek után, várhatóan hosszabb időszak alatt
realizálódik.
2. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-a szerint: „Fizetési kötelezettséget
megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet
megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.”
Amennyiben a rendelet módosításra kerülne és az fizetési kötelezettség terhét növelné bármely személynél, a
Képviselő-testületnek a döntését legkésőbb november hó végéig meg kell hoznia ahhoz, hogy a módosítás hatályba
léphessen 2019. január 1-én.
3. Jelenleg a mezőőri járulék mértékét a következők szerint szabályozzuk:
a) a 2 hektárt meg nem haladó földrészlet esetén 600 Ft/földrészlet/év,
b) a 2 hektárt meghaladó földrészlet esetén 300 Ft/hektár/év.
Ezen szabályozás következtében sok ügyfelet érint kisebb összegű fizetési kötelezettség. Az összes ügyfél (3.951 fő
2017. évben) mintegy 69 %-a ezer forint vagy kevesebb fizetési kötelezettség alá esik, mely az összes bevételnek
csak 13 %-a. Szélsőséges esetben olyan is előfordul, hogy valaki pár m2 földterület tulajdona után fizet 600 Ft
mezőőri járulékot. A szabályozásból adódóan az is előfordulhat, ha valakinek pl. 10 db 2.500 m2-es földrészlete van,
a fizetendő járulék 6.000 Ft, még, akinek ez a terület, vagyis 2,5 ha egy földrészletben van, a fizetendő járulék
összege 750 Ft.
Összehasonlításul pár környező település által alkalmazott mezőőri járulék mérték:
Település
Csárdaszállás
Mezőberény

Mezőőri járulék mértéke

500 Ft/ha
zártkert 1 Ft/m2, minimum 1.000 Ft/év
szántó 600/Ft/ha, minimum 1.000 Ft/év
7

egyéb 180 Ft/ha, minimum 1.000 Ft/év
500 Ft/ha
szántó 500 Ft/ha
legelő 300 Ft/ha
zártkert 500 Ft/hrsz.
szántó 600 Ft/ha
legelő 200 Ft/ha
0-1500 m2 ingatlannál 1.650 Ft/év
1501-3000 m2 ingatlannál 2.850 Ft/év
3000 m2 feletti ingatlannál 3.450 Ft/év
20 Ft/Ak/év, minimum 400 Ft

Békéscsaba
Körösladány
Köröstarcsa
Békés
Elek

4. Rendeletünk alapján nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a 300 Ft-ot. Ez felvet
pár kérdést, problémát:
a) Ahhoz, hogy a kivetett mezőőri járulék végrehajtható legyen, a kivető határozatot tértivevényes levéllel kellene
kiküldeni. Egy tértivevényes küldemény jelenlegi díja 370 Ft. Kerek 300 Ft-ról szóló határozat közel ezer, 301-600 Ft
közötti összegről szóló határozat közel ezerötszáz ügyfél részére került kiküldésre az elmúlt évben. Részükre
tértivevény nélkül kerültek kiküldésre a határozatok, a postaköltségre tekintettel. A kis összegű hátralékok esetében
felszólításon kívül más behajtási cselekményt nem igazán érdemes végezni, adók módjára behajtásra átadni csak a
tízezer forint összeg felettieket lehet.
b) 2 hektárt meg nem haladó földrészlet után 600 Ft mezőőri járulékot kell fizetni évente. A 300 Ft-os fizetési határ
miatt két tulajdonos esetén még kell fizetni 300 – 300 Ft-ot, amennyiben már három tulajdonos van, a földrészlet
után nem kerül mezőőri járulék kivetésre. Ez a probléma főleg a zártkertek esetében jelentkezik.
5. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
szerint a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a
halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény alapján termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva. A
zártkertként nyilvántartott ingatlanokra is ez a szabály vonatkozik. Sok zártkerti ingatlan az elmúlt években kivonásra
került, művelési ága „kivett: zártkerti művelés alól kivett terület” lett, ezáltal kikerült a járulék-köteles területek közül.
Ennek megfelelően az 5.268 zártkerti földrészletből 3.119 földrészlet maradt járulék-köteles, mely földrészletek
szinte mind 2 hektár alattiak, összes területük 683,6199 hektár, és az előző, 4.b) pontban foglaltak miatt több
földrészlet után nem kerül mezőőri járulék kivetésre. A megmaradt, járulék-köteles zártkerti földrészletek
szétszórtsága miatt ezen területek megfelelő őrzése is kérdéses. Jelenleg ezen zártkerti földrészletek után kb. 1,8
millió Ft mezőőri járulék kerül kivetésre.
Fentieket figyelembe véve, a mezőőri járulék megállapításának szabályai az alábbiak lehetnének:
A jelenlegi szabályozás alapján a következők szerint alakulna a mezőőri járulék kivetése:
Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

3.690
10.097
2.532
1.271
334

I. A jelenlegi szabályozás meghagyása, a járulék mértékének és a kivetés összeghatárának változtatása mellett:

Mezőőri járulék mértéke
Kivetés alsó összeghatára, Ft

A
<2 ha 600 Ft/hrsz
>2 ha 400 Ft/ha

Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

400

2.766
12.086
1.510
951
478

8

B
<2 ha 600 Ft/hrsz
>2 ha 400 Ft/ha

500

2.643
12.033
1.388
899
443

C
<2 ha 600 Ft/hrsz
>2 ha 500 Ft/ha

500

2.693
14.386
1.352
877
551

- Teljesülne a törvényi előírás a költségek fedezetére.
- Csökkenne a fizetésre kötelezettek, ezáltal a kiküldendő határozatok száma.
- 2 hektár alatti földrészlet után csak akkor kellene fizetni, ha egy tulajdonosa van.
- A legkisebb összegről szóló határozat esetlegesen tértivevénnyel való postázása sem keletkeztetne veszteséget.
- Nem oldja meg a járulék-kötelesnek megmaradt zártkerti földrészletek szétszórtságából adódó őrzés problémáját.
- Nem oldja meg az eltérő összegű járulék fizetésének problémáját abban az esetben, ha valakinek egybefüggően,
vagy több földrészleten van azonos nagyságú területe.
II. Az egy személyhez tartozó összes járulék-köteles terület összeadásra kerülne, és ez lenne megszorozva a
mezőőri járulék mértékével.
Mezőőri járulék mértéke
Kivetés alsó összeghatára, Ft

A
450 Ft/ha

Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

400

B
500 Ft/ha

1.429
11.126
469
312
535

500

C
600 Ft/ha

1.376
12.337
361
264
549

600
1.376
14.805
249
195
713

- Teljesülne a törvényi előírás a költségek fedezetére.
- A „B” változat járulék-mértéke hasonló lenne a környező települések járulék-mértékéhez.
- Nagy mértékben csökkenne a fizetésre kötelezettek, a kiküldendő határozatok száma.
- Az egy hektár alatti összterülettel rendelkezők a „B” és „C” változat esetében nem fizetnének mezőőri járulékot.
- A legkisebb összegről szóló határozat esetlegesen tértivevénnyel való postázása sem keletkeztetne veszteséget.
- A járulék-kötelesnek megmaradt zártkerti földrészletek tulajdonosai csak akkor fizetnének mezőőri járulékot, ha a
zártkert területével növelt egyéb földterületük együttes nagysága elérné az egy hektárt.
III. Az egy személyhez tartozó összes járulék-köteles terület összeadásra kerülne, és minden megkezdett hektár
lenne megszorozva a mezőőri járulék mértékével.
Mezőőri járulék mértéke
Kivetés alsó összeghatára, Ft

A
400 Ft/ha

Összes ügyfél, fő
Összes mezőőri járulék, eFt
Ezer Ft alatti ügyfél, fő
Ezer Ft alatti mezőőri járulék, eFt
Legnagyobb kivetett járulék, eFt

400
5.244
11.721
4.229
1.847
475

B
450 Ft/ha

450
5.244
13.188
4.208
2.057
535

C
500 Ft/ha

500
5.244
14.644
3.864
1.941
594

- Teljesülne a törvényi előírás a költségek fedezetére.
- Biztosítaná, hogy minden fölhasználó (földtulajdonos) fizetne mezőőri járulékot.
- A jelenlegi állapothoz képest is jelentősen növekedne a fizetésre kötelezettek, ezáltal a kiküldendő határozatok
száma.
- Minden változat esetében a legkisebb összegről 3.843 db határozat kerülne kiküldésre.
- Szintén nem oldaná meg a járulék-kötelesnek megmaradt zártkerti földrészletek szétszórtságából adódó őrzés
problémáját.
- A pár négyzetméter területtel rendelkezőknek is meg kell fizetni a minimális járulékot.
- Több tulajdonos esetén ugyanazon földrészlet után minden tulajdonosnak meg kellene fizetnie a minimális mezőőri
járulékot.
Fenti változatok közül a II. pont szerinti változatok biztosíthatják a legkevesebb egyenlőtlenséget, ellentmondást.
Természetesen fentiektől eltérő járulékszámítási mód is meghatározható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
9

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Mezőőri járulék szabályozásának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a következőek szerint javasolja módosítani a mezőőri járulék számításának
szabályozását:
Mezőőri járulék számításának módja: ..............................................................................
Mezőőri járulék mértéke: ……………………………………………………………………….
Nem kell megfizetni a mezőőri járulékot, ha az éves összege nem éri el a ………… Ft-ot.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet-módosítás normaszövegét a Képviselő-testület 2018. októberi ülésére terjessze
elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása
című pályázat
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!
A Gyomaendrődi Helyi Közösség TOP-7.1.1-16-H-012-1 pályázati azonosító számon A Kállai Ferenc Kulturális
Központ multifunkciós közösségi térré alakítása címen hirdetett meg pályázati lehetőséget, melyre kizárólag
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyújthat be pályázatot.
A pályázat keretében az önállóan támogatható tevékenységek között a Multifunkcionális közösségi tér kialakítása
támogatott, melynek keretében épület felújítás, valamint közösségi terek kialakítását lehet megvalósítani.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 1.
A maximálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 80.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100 %.
A pályázat keretében az előzetes felmérések szerint mindenképpen szükséges a tető cseréje (több helyen is
beázik), a villamos hálózat teljes cseréje (alu vezetékek vannak a falban) illetve az épület egészét érintően a fűtés
korszerűsítése is kazáncserével, .
A pályázatban előírtaknak való megfeleléshez szükséges az épület akadálymentesítése, melynek keretében
átalakításra kerülnek a mosdók, valamint megvalósul az épület részleges akadálymentesítése is.
A nagy teremben célszerű lenne a klimatizálás és a szellőző rendszer kiépítése is (régen megfogalmazott igénye a
terem használóinak, mivel a rendezvényeken nagyon meleg van), a világító testek cseréje (nagyon nehezek ezért
veszélyesek), valamint új függöny (nagyon elavult régi függönyök vannak) is beszerzésre kerülne a
színházterembe.
Az előzetes kalkulációk alapján a tervezett fejlesztés összköltsége 100.000.000 Ft körül alakul, így többe kerül, mint
amennyi forrás a pályázatból elérhető, ezért célszerű lenne egy forráskeret kijelölése, hogy a pályázat
gördülékenyen, hatékonyan megvalósulhasson.
A költségek előzetes kalkulált megoszlása az alábbiak szerint alakul:
Építészet (tető, akadálymentesítés)
40.850.000 Ft
Villanyszerelés
15.000.000 Ft
Szellőzés klimatizálás(nagy terem)
25.000.000 Ft
Belső építészet
4.000.000 Ft
Fűtés
8.000.000 Ft
Tervezés
5.000.000 Ft
Közbeszerzés
1.000.000 Ft
Műszaki ellenőrzés
1.000.000 Ft
Nyilvánosság
150.000 Ft
Projektmenedzsment
0 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása című pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
11

szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Gyomaendrődi Helyi Közösség által megjelentetett „A
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” című TOP-7.1.1-16-H-012-1 azonosító
számú pályázati felhívásra 80.000.000 Ft összegre. A pályázat keretében megvalósulhatna a Kállai Ferenc Kulturális
Központ tetőhéjazatának cseréje, villamoshálózat felújítása, valamint az épület részleges akadálymentesítése,
továbbá a nagy teremben a szellőzés és klimatizálás kiépítése, és a színházterem belső felújítása új függöny
beszerzésével.
A Képviselő-testület a pályázat gördülékeny megvalósítása érdekében 20.000.000 Ft keretet biztosít az esetlegesen
felmerülő többletköltségek fedezésére, melynek forrását a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP-os pályázatok
önerő keret” költségvetési sor terhére biztosítja.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 10. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztatás a KAB-KEF-17-A-25926 számú pályázat elszámolásáról
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 500/2017 (X. 26.) számú határozatával hozzájárult a KAB-KEF-17-A
számú pályázat benyújtásához a Gyomaendrődi KEF programjainak megvalósítására, és vállalta az önerő
biztosítását maximum 100.000,-Ft erejéig.
A pályázatot a kiíró 900.000,-Ft támogatásban részesítette. Az önerővel kiegészített 1.000.000,-Ft pályázati
összköltség felhasználását, valamint a program megvalósításáról szóló beszámolót a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője által készített tájékoztató részletesen tartalmazza, mely az előterjesztés mellékletét
képezi.
A szakmai és pénzügyi beszámolók határideje 2018. július 31. volt a beszámolók határidőre benyújtotta az
intézmény, jelenleg elbírálás alatt állnak.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztatás a KAB-KEF-17-A-25926 számú pályázat elszámolásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetője által készített KAB-KEF-17-A-25926 számú pályázat elszámolásáról szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com
Ikt. sz: I 35-1 /2017
Tárgy. Tájékoztatás KAB-KEF-17-A-25926
számú pályázat elszámolásáról
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd
Selyem u. 124.
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület !
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 135/2015 (III. 26.) Gye Kt számú határozatával
kezdeményezte helyi kábítószerügyi egyeztető fórum (továbbiakban: KEF) létrehozását.
A fórum létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására Gyomaendrőd
Város polgármestere a VI. 1842-2/2015 iktató számú levelében a Térségi Szociális Gondozási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát kérte fel. A Család- és Gyermekjóléti
Központ kiválásával a feladat az intézmény hatáskörébe került.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 500/2017 (X. 26.) számú határozatával hozzájárult a
KAB-KEF-17-A számú pályázati felhívásra pályázat benyújtására a Gyomaendrődi KEF
programjainak megvalósítására, egyben támogatás esetén vállalta az önerő biztosítását
maximum 100.000 Ft erejéig.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ a pályázatot benyújtotta, melyet a kiíró
támogatásban részesített.
Elnyert támogatás:
Önerő:
A pályázat összköltsége:

900.000 Ft
100.000 Ft
1.000.000 Ft

Az összeg az alábbiak szerint került felhasználásra:
Autogén tréning díja
240.000 Ft
Roll up tábla
44.183 Ft
Részeg szemüveg
180.540 Ft
Buszköltség
20.000 Ft
Színházi előadás díja:
300.000 Ft
Terem bérleti díj színházi előadásra:
50.000 Ft
Papír, írószer:
115.277 Ft
Flipchart tábla
50.000 Ft
Összesen:
1.000.000 Ft
A támogatásból 2018-ban autogén tréninget szerveztünk KEF tagok számára. A tréning 10
alkalommal, alkalmanként 2 órában történt 10 fő részvételével.
A projekt keretén belül került sor március 22-én „Mindig meg lehet találni a célhoz vezető
utat” címmel 2 előadásra középiskolások számára a Járási Hivatal dísztermében. A program
Dr Pacsika György, a Járási Hivatal vezetőjének segítségével és támogatásával valósult meg.

Április 18-án a Kállai Ferenc Kulturális Központban a helyi középiskolák diákjai vettek részt
egy zenés-táncos színházi előadáson a Békéscsabai Jókai Színház és a Budapesti
Operettszínház művészeinek részvételével.
A projekthez kapcsolódóan beszerzésre került egy roll-up, mellyel ezentúl hirdethetjük
rendezvényeinket és egyéb tevékenységeinket.
Korábban már településünkön is volt lehetőség a részeg szemüveg kipróbálására fiatalok és
felnőttek körében egyaránt.
Ezen szemüvegek tulajdonsága, hogy az illuminált állapotot szimulálja szabályozott
körülmények között. Érzékelteti és bemutatja a megváltozó, növekvő reakció időt, a
zavartságot, virtuális torzulásokat, a mélység és távolság megbecsülésének változását, a
periférikus látás csökkentését, limitált ítélőképességet és döntési képességet, korlátozott
mozgáskoordinációt a bódult állapotban.
A pályázat keretében a KEF 5 darab különböző bódultsági állapotot szimuláló szemüveget
vásárolt, melyek folyamatosan rendelkezésre állnak, és képzett segítővel igénybe vehetők
iskolai és városi rendezvényeken egyaránt.
A KEF április 25–i ülésén Szlovák Zsolt őrnagy, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának munkatársa tájékoztatást nyújtott számunkra a részeg
szemüvegek használatáról, valamint az aktuális droghelyzetről Békés megyében.
A Gyomaendrődi Kábítószerügyi Fórum meghívására 2018. május 15-én a Nagyszénási
Rehabilitációs intézet bentlakói tartottak nagy sikerű prevenciós foglalkozást a település
általános iskoláiban a 7. és 8. osztályos diákok számára.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újabb pályázatot nyújtott be a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz 2018-2019-ben magvalósítandó programok támogatására.
A következő pályázat tervezett programjai: Konferencia a felnőttek és idősebbek
függőségeinek témakörében, Kihívás Napi Sportmajális és Egészségpiac, KEF tagok
látogatása a szegedi Drogambulancián, Neves sportoló előadása a Járási Hivatalban,
Rajzpályázat, Pál Feri atya előadása, PR tevékenység és eszközbeszerzés.
Jelenleg a pályázat elbírálás alatt áll.
A KAB-KEF-17-A-25926 számú pályázat szakmai és pénzügyi beszámolóinak határideje
2018. július 31. volt, a beszámolókat határidőre benyújtotta az intézmény, melyek jelenleg
elbírálás alatt állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Gyomaendrőd, 2018. szeptember 7.
Pál Jánosné
intézményvezető

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Dógi József kérelme
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dógi József azzal a kéréssel kereste meg a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a családja lakhatási gondját oldja meg
az Önkormányzat. Dógi József és családja jelenleg Gyomaendrődön a Zrínyi Ilona utca 25. szám alatti ingatlanban
lakik. A lakóépület a nyilvántartás alapján 62 m2 hasznos alapterületű, amely 2 szoba, konyha, kamra, előszoba és
WC helyiségekkel rendelkezik. Ezen kívül a telken van még egy tároló építmény.
Dógi József azt kéri, hogy az Önkormányzat biztosítson szükséglakást vagy vásárolja meg a jelenlegit.
Az ingatlan-nyilvántartás 2018. augusztus 22.-i adatai alapján az ingatlannak több tulajdonosa van. Dógi József ½
részben tulajdonosa az ingatlannak. Az ingatlan többszörösen terhelt végrehajtási és egyéb jogokkal.
A bírósági végrehajtó tájékoztatása szerint az ingatlan becsértéke üresen 1 millió Ft, lakottan pedig 700 ezer Ft.
Az ingatlan karbantartásra szorul. A műszaki állapotról készült külső felvételek az előterjesztés mellékletét képezik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében nincs betervezve lakóingatlan vásárlás.
A fent leírtak alapján nem javasoljuk az ingatlan megvásárlását, illetve szükséglakás biztosítását.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A felajánlás elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Dógi József 5502 Gyomaendrőd, Zrínyi Ilona
utca 25. szám alatti lakos kérelmét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

14

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. kérelme önkormányzati tartozásai
visszafizetési határidejének ismételt módosítására
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évben két alkalommal, 2017. évben további egy alkalommal
biztosított kölcsönt a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. részére. A Kft. részéről fennálló tartozás összege mindösszesen
16.065.517 Ft. A Kft. a kapott kölcsön összegét a Regionális Hulladékkezelő Kft-vel szemben fennálló tartozásának
rendezésére, továbbá munkabérek, járulékok, üzemanyag költség és az Áfa határidőben történő megfizetésére
fordította. A szerződésekben a kölcsönök visszafizetési határideje három alkalommal már módosítva lett. Az utolsó
módosításra a Képviselő-testület 132/2018. (III.29.) Gye. Kt. határozatával került sor, melyben a kölcsönök
visszafizetési határideje 2018. szeptember 30-ában lett meghatározva.
2018. október 1. napjától a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatot ellátó Dareh Bázis Zrt. alvállalkozója a
közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Global Refuse Nonprofit Kft lett. Ezáltal a Gyomaközszolg Kft.
hulladékszállító és hulladékgyűjtő tevékenysége megszüntetésre kerül. Ebből adódóan a tevékenység ellátását
szolgáló eszközöket értékesíti a Kft., a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetéséhez kapcsolódó
járandóságokat pedig rendezi dolgozói felé.
A munkavállalók felé esedékes kifizetések rendezéséhez szükséges forrás a Kft. rendelkezésére áll, ugyanakkor a
Kft. az önkormányzat felé fennálló több mint 16 millió Ft összegű kölcsöntartozását nem tudja határidőben
visszafizetni.
Ennek indoka a következő:
A Dareh Bázis Zrt-vel szemben mintegy 36 millió Ft összegű követelése áll fenn a Gyomaközszolg Kft-nek, mely
követelés esedékessége 2018. augusztus 15-e volt. A Dareh Bázis Zrt. a mai napig nem rendezte tartozását, a
Gyomaközszolg Kft. információval se rendelkezik a várható kiegyenlítés időpontjára vonatkozóan.
2018. szeptember 13-án érkezett kérelmében a Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgatója kéri a Képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá a kölcsönszerződések módosításához oly módon, hogy a kölcsönök visszafizetési
határidejét a Dareh Bázis Zrt. 2018. II. negyedéves számlájának teljesítését követő 8 munkanapon belül határozza
meg.
A felvázolt külső körülményekre való tekintettel javasoljuk a Képviselő-testületnek a kérelem támogatását és a
kölcsönszerződések visszafizetési határidejének kérelem szerinti módosítását.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaközszolg Kft. önkormányzati tartozásai visszafizetési határidejének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. önkormányzattal
szemben fennálló 3.156.017 Ft, 4.000.000 Ft, valamint 8.909.500 Ft összegű tartozásainak visszafizetési határidejét
az alábbiak szerint módosítja: A Gyomaközszolg Nonprofit Kft. az Önkormányzattal szemben fennálló
kölcsöntartozásait 8 munkanapon belül köteles rendezni, amint a Dareh Bázis Zrt. átutalja a Kft. részére a 2018. II.
negyedévre vonatkozó számlatartozását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés módosításához kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére,
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokk kialakítás, tervező kiválasztás
Pardi László
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok új vizesblokkos
épülttagjána engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére ajánlatok legyenek bekérve.
Az ajánlatkérés 2018. szeptember 7-én 2018. szeptember 14. 8:00 órai ajánlatadási határidővel megtörtént.
Az ajánlatkérésben az alábbi műszaki tartalom lett rögzítve:
Az épülettag elvárt főbb adatai, helyiségei:
8 db női WC és a hozzá tartozó kézmosók
1 db akadálymentes WC
4 db férfi WC , 8 db piszoár és a hozzájuk tartozó kézmosók
1 db takarítószer raktár
összekötő helyiség a meglévő sportcsarnokkal
Tervdokumentáció elvárt tartalmi elemei:
Engedélyezési szintű tervdokumentáció
Tervezői költségbecslés
Az ajánlatkérés a Csabaterv Bt-nek, a Bárdi Zoltán tervezőnek és a Zilahi Péter tervezőnek került megküldésre.
Az ajánlatadási határidőig 2 db ajánlat érkezett.
Ajánlatok:
Csabaterv Bt (5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, adószám: 20859851-2-04)
Ajánlati ár: 300.000 Ft + Áfa, bruttó 381.000 Ft.
Zilahi Péter DLA EV. (7621 Pécs, Széchenyi tér 15.)
Ajánlati ár: bruttó 990.000 Ft (alanyi mentes)
A beérkezett ajánlatok tartalmi szempontból megfelelőek, és a kedvezőbb ajánlatot a Csabaterv Bt. nyújtotta.
Mivel a tervezési munkálatokra korábban nem lett forrás kijelölve, ezért a szerződés megkötéséhez forráskijelölés
szükséges. Egyeztetve a Pénzügyi osztállyal, a tervezés megrendelése esetén forrásként a 2018. évi
költségvetésben 2017. évi szabad maradványként szerepeltetett költségvetési sort javasoljuk megjelölni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Ajánlat elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok új vizesblokkos épülttagjána
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére a Csabaterv Bt-től (5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4,
adószám: 20859851-2-04) kapott bruttó 381.000 Ft-os ajánlatot fogadja el. A tervezéshez szükséges forrást a 2017.
évi szabad maradvány terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti ingatlan visszavétele vagyonkezelésből
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a júniusi [268/2018. (VI. 28.) Gye. Kt. határozata]
ülésén döntött arról, hogy kezdeményezi a Gyulai Tankerületi Központnál (székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca
19.) a fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésére
2016. december 15. napján kelt vagyonkezelési szerződés módosítását a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312
hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavétele érdekében.
Az ingatlant a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola nem használja az erről szóló nyilatkozat az előterjesztés
mellékletét képezi.
A Tankerület az ingatlant nem kívánja a továbbiakban használni, az ingatlanban köznevelési feladatellátás 2018.
október 1. napjával megszűnik.
A Tankerület az előzetes egyeztetések alapján hozzájárul a vagyonkezelési szerződés módosításához, vagyis a Fő
út 42. szám alatti ingatlant visszaadja az önkormányzat számára.
A szerződés módosításával megszűnik a Tankerület vagyonkezelői joga. Az önkormányzat a vagyonkezelésből
visszavett ingatlan és ingóságok további hasznosításával rendelkezhet.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a júniusi ülésén döntött arról, hogy a Gyomaendrőd, Fő
út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően az ingatlan bérletére 1 év
időtartamra szerződést köt a Hétszínvirág-tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal. A bérleti
szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a Képviselő-testület később dönt.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatt lévő ingatlanra kötött vagyonkezelési szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyulai Tankerületi Központ (székhelye: 5700
Gyula, Ady Endre utca 19.) által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati
tulajdonú ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó 2016. december 15. napján kelt vagyonkezelési szerződést a
Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan vagyonkezelésből való visszavétele érdekében az alábbiak
szerint módosítja.
VAGYONKEZELÉSI szerződés
1. számú Módosítása
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amely létrejött egyrészről a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
képviseli: Toldi Balázs polgármester
törzsszáma:725525
adóigazgatási azonosító száma:15725527-2-04
bankszámlaszáma:53200125-11062402-00000000
KSH statisztikai számjele:15725527-8411-321-04
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Gyulai Tankerületi Központ
székhelye: 5700 Gyula, Ady Endre utca 19.
képviseli: Teleki-Szávai Krisztina tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835138-2-04
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10025005-00336523-00000000
ÁHT azonosítója: 361284
KSH statisztikai számjele: 15835138-8412-312-04
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1. A szerződő felek rögzítik, hogy 2016. december hó 15. napján vagyonkezelési szerződés (továbbiakban:
Vagyonkezelési szerződés) köttetett felek között az Átvevő által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingó és ingatlan vagyonra.
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a gyomaendrődi 6312 hrsz., természetben 5500 Gyomaendrőd, Fő út 42. sz. alatti
ingatlanban a köznevelési feladatellátás 2018. október 1. napjával megszűnt.
3. A felek kölcsönösen megállapodnak, a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.) ingatlan
vagyonkezelésből való visszavétele érdekében a fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
ingó és ingatlan vagyon működtetésére 2016. december 15. napjával kötött vagyonkezelési szerződést az alábbiak
szerint módosítják.
4.A Felek a vagyonkezelési szerződés II. 1. pontjában foglalt rendelkezést hatályon kívül helyezik és helyébe a
következő rendelkezés lép:
„1. Az Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adta, az Átvevő pedig vagyonkezelésbe vette az alábbiakban
felsorolt ingatlanokat:
Sorszám
1
2
3
4

Ingatlan címe (irányítószám település, cím)
5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45.
5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.

Helyrajzi szám
6241
72/2
1591
338

„
5. Felek a vagyonkezelési szerződés II. 5. pontjában foglalt rendelkezéseket hatályon kívül helyezik és helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:
„5. Az Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az illetékes földhivatal a II/1.
pontban megjelölt ingatlanokra vonatkozóan – gyomaendrődi 6241 hrsz, gyomaendrődi 72/2 hrsz., gyomaendrődi
1591 hrsz., gyomaendrődi 338 hrsz.– a vagyonkezelői jogot az Átvevő javára az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezze. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről,
valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan
felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.„
6. A Felek rögzítik, hogy a vagyonkezelési szerződés V. fejezet (Egyéb rendelkezések) 2. pontjában (
Kapcsolattartók kijelölése) a Gyulai Tankerületi Központ kapcsolattartója E-mail címe gyula@kk.gov.hu címre
módosul.
7. A vagyonkezelési szerződés - gyomaendrődi 6312 helyrajzi számmal érintett, természetben 5500 Gyomaendrőd,
Fő út 42. szám alatt lévő - valamennyi mellékletében a módosítások átvezetésre kerülnek.
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8. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséről az Átvevő köteles
gondoskodni, az ezzel felmerülő mindennemű költséget az Átvevő köteles viselni.
9. Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba, a vagyonkezelési szerződés jelen
szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
10. Jelen szerződésmódosítás 2 számozott oldalból áll és 8 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány
Önkormányzatot, 6 példány az Átvevőt illeti meg.
11. A felek a jelen szerződésmódosítást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
12.Jelen
szerződésmódosítást
Gyomaendrőd
Város
testülete----------_________________________ határozatával elfogadta.

Önkormányzatának

Képviselő-

Kelt: Gyula, 2018. október „….”.
…………………………………………
Önkormányzat
képviseli
Toldi Balázs
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt:Gyomaendrőd, 2018. október „….”.

………………………………………..
Gyulai Tankerületi Központ
képviseli
Teleki-Szávai Krisztina
tankerületi központ igazgató
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2018. október „….”.

……………………………………………
Önkormányzat
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. október „….”.

……………………………………………
Gyulai Tankerületi Központ
Gyimesi Krisztina
gazdasági vezető
Jogilag ellenjegyzem:
Kelt: Gyula, 2018. október „….”.

dr. Uhrin Anna
jegyző

………………………………………..
ügyvéd

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Fő út 42. szám alatti ingatlan bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.)
ingatlan vagyonkezelésből való visszavételét követően a Hétszínvirág-tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Betéti Társasággal kötendő bérleti szerződés feltételeiről, a bérleti díj mértékéről a soron következő ülésén dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő - testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2018.
szeptember 30. napjával lejárnak. A Képviselő-testület a 2017. szeptemberi ülésén 1 év időtartamban hosszabbította
meg a szerződéseket a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett. A területek használatára megállapított éves bérleti
díjak mértéke szerződésenként a terület nagyságától függően 1.800 Ft-tól 10.000 Ft-ig változott.
sz.

Hrsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

909
1038/2, 6. parcella
3415
3430
1045
1080
1396

Bérelt terület
nagysága (m2 )
590
360
2570
5155
1238
4926
2000

Bruttó bérleti díj
(Ft/év)
1.110
1.110
4.100
2.220
4.070
5.530
2.510

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete döntött arról továbbá, hogy a haszonbérleti szerződések lejártát követően
megvizsgálja a területek értékesítésének vagy más módon történő hasznosításának lehetőségét.
A vetemény és egyéb területek közül az 1045 hrsz.-ú ingatlanok értékesíthetők. Az 1038/2 hrsz.-ú ingatlan
beépítetlen terület, amelynek területe 3725 m2. Az 1396 hrsz.-ú ingatlan megnevezése kivett udvar, amely 6 ha
1817 m2, ebből a bérlő 2000 m2-t használ. A 909 hrsz.-ú ingatlan megnevezése kivett beépítetlen terület, amely a
Hantoskerti utcában közvetlenül kapcsolódik a holtághoz. A helyi építési szabályozás alapján az övezeti besorolása
Ztk. jelű természet közeli közpark, melynek rendeltetése extenzív zöldfelületi kialakítása. Az övezetben kizárólag
honos növényállomány telepíthető, az értékes gyepszintű növényzet védelme biztosítandó.
Javaslatként fogalmazódott meg, hogy az összes az önkormányzat tulajdonában lévő 2500 m2 alatti területet meg
kellene hirdetni árveréses úton értékesítésre. Ezen területek értékesítésére a javaslat beterjesztésre került a 2018.
márciusi Képviselő-testületi ülésre.
A Képviselő-testületi döntés értelmében az ingatlanok meghirdetésre kerültek, az 1045 hrsz.-ú ingatlan bérleti 2018.
szeptember 30. napjáig tartó bérleti joggal terhelten. Az árverés érdeklődés hiányában eredménytelen volt. Az
ingatlanokat folyamatosan hirdetjük az önkormányzat honlapján. Érdeklődés illetve vételi szándék bejelentése
esetén az árverés kiírásra kerül aktualizált értékbecsléssel. Az 1045 hrsz.-ú ingatlan értékesítése esetén
amennyiben nem bérlő a vevő és az a bérleti jogviszony alatt történik, akkor a bérlő a terményt betakaríthatja, a
birtokba adás azt követően történik meg.
A bérleti díjak módosítására a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 2017.
szeptemberi ülésén egységesen bruttó 5 Ft/m2 összegben tett javaslatot, melyet a Képviselő-testület nem
támogatott.
A használati szerződések meghosszabbítását az eddigi kialakult gyakorlatnak megfelelően 1 év időtartamban
javasoljuk. A bérleti díj mértéke több mint húsz éve lett meghatározva. Figyelembe véve a mai piaci viszonyokat és
azt, hogy az önkormányzatnak nem kell többlet forrást biztosítania a karbantartására ezért javasoljuk, hogy a bérleti
díj egységesen bruttó 5 Ft/m2 legyen. A bérleti díj javasolt módosítása még így is a piaci ár alatt marad.
Az ingatlanok bérbeadása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
vagyonrendelet) 11. § szerint történik.
A vagyonrendelet 11. § (2) bekezdése a) pontja értelmében nettó 2 millió Ft éves bevételig és 1 évet meg nem
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haladó hasznosítás esetén nem szükséges a versenyeztetés.
Az eddigi kialakult gyakorlat alapján a szerződések hosszabbítására a döntést a Képviselő-testület hozta meg.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Szerződések módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt 2018. október 1. napjától
kezdően 1 év időtartamban a következő ingatlanok vonatkozásában az alábbiak szerint:
Ssz.

Hrsz.

Bérelt terület
nagysága (m2 )
590

Bruttó bérleti díj
(Ft)

1.

909

2.950

2.

360

1.800

3.

1038/2
6. parcella
3415

2570

12.850

4.

3430

5155

25.770

5.

1045

1238

6.190

6.

1080

4926

24.630

7.

1396

2000

10.000

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

23

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ifjúsági és Sport Tábor felújítási munkák
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyoma-Gyöngye Kft. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat között az 5500 Gyomaendrőd, Vidvoszky utca 2.
szám alatt lévő képező Ifjúsági és Sport Tábor létesítmény üzemeltetésére bérleti jogviszony áll fenn 2025. február
28. napjáig. A létesítmény üzemeltetési jogát a társaság pályázati úton nyerte el [13/2005. (I. 27.) KT számú
határozat] bérleti jogviszony formájában.
A felek megállapodtak abban, hogy a Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja a bérlő „Turisztikai
fogadóképesség javítása” című ROP 1.2 pályázatát. A pályázat sikeres volt, amelynek kapcsán bruttó 30.000.000.Ft értékű beruházásra nyílt lehetőség, melyhez 50 % önerőt a pályázónak kellett biztosítania. Az önkormányzat a
pályázó kérelmére nyertes pályázatot követően a bérleti szerződést 10 évvel meghosszabbította. A bérleti szerződés
lejárati időpontja 2025. február 28-ra módosult. A bérleti díj a bérlet teljes időtartamára bruttó 30.000.000,-Ft, havi
bontásban bruttó 125.000,-Ft, melynek megfelelő építési munkákat kell elvégeznie a bérlőnek.
A bérleti szerződés értelmében a bérlő által megvalósított fejlesztési felújítási munkák a bérleti jogviszony
megszűnését követően az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A bérlő bérleti jogviszony megszűnését követően
semmilyen nemű követelést nem támaszt az Önkormányzattal szemben.
A bérlő jelezte, hogy a klubhelyiség és étterem valamint a gondnoki épület tetőszerkezete több helyen beázik.
Az érintett épületek tetőfedése onduline bitumenes hullámlemezből készült. Az onduline bitumenes hullámlemez
idővel elveszti a szerkezeti tartósságát. Ezekre az anyagokra jelenleg a gyártók 10 év garanciát vállalnak.
A beázások nyomairól fotók készültek, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
A tetőszerkezettel kapcsolatban előzetes felmérést végeztettünk. A további állagromlás megakadályozása
érdekében javasolt az épületek teljes héjazatcseréje horganyzott színes műanyag bevonatú acéllemezre. A
kivitelezés költsége becsült értéken figyelemmel az árváltozásokra 3,0 – 3,3 millió Ft közé tehető.
Az épületek tetőhéjazat cseréje felújításnak minősül.
Javasoljuk, hogy az Ifjúsági és Sport Tábor területén lévő klubhelyiség és étterem valamint a gondnoki épület
tetőszerkezeteinek műszaki felmérését követően a szükséges felújítási munkákat elvégeztetését maximum 3,3 millió
forint összegig.
A felújítási munkálatokat a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlat alapján kell
elvégeztetni.
A tetőszerkezetek felújítási munkáinak forrására javasoljuk a 2017. évi szabad pénzmaradványt kijelölni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Felújítási munkák "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5500 Gyomaendrőd, Vidovszky utca 2. szám alatt
lévő Ifjúsági és Sport Tábor területén lévő klubhelyiség és étterem valamint a gondnoki épület tetőszerkezeteinek
műszaki felmérését követően elvégezteti a szükséges felújítási munkákat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tetőszerkezetek felújítási munkáira fordítható összeg
mértékét maximálisan 3,3 millió forintban határozza meg.
A tetőszerkezetek felújítási munkáinak forrása: a 2017. évi szabad maradvány.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítási
munkálatokat a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlat alapján végeztesse el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
Hornok Imre
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2018. augusztus 31-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2018. október 3-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2019-es fordulójához. A
csatlakozást követően október 5-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatokat. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után. A pályazatok
benyújtási határideje 2018. november 6.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”.
Az „A” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal már rendelkező pályázók nyújthatják be. Ezen pályázat esetében a támogatás
10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely jelen esetben a 2018/2019-es tanév
második féléve és a 2019/2020-es tanév első féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2019.
március.
A „B” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2018/2019-es
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek akik a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű képzésben vesznek részt. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2019. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézmény és tanulmányaikat a 2019/2020.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2019/2020. tanév, a 2020/2021.
tanév, a 2021/2022. tanév.
A Bursa Hungarica 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13. pontja a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2018-as forduló tapasztalatai:
A 2018-as fordulóban határidőre 24-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot, mindegyik pályázat megfelelt minden
kritériumnak „B” típusút pályázat nem érkezett.
A 2018. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 1.200.000.-Ft került átutalásra
(2018. januárban 600.000,-Ft a 2017/2018 tanév második félévére, 600.000,-Ft augusztusban a 2017/2018 tanév
első félévére) a Támogatáskezelő részére, azonban a Támogatáskezelő 2018. júliusában 25.000.-Ft-ot visszautalt
az Önkormányzat részére jogosultsági feltételek hiánya miatt.
Így ténylegesen 2018. évben 1.175.000,-Ft került eddig ténylegesen felhasználásra.
A most induló 2019-es forduló már nem befolyásolja ezt az összeget, mivel az első tényleges kifizetés 2019.
januárban történik.
2018. évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó került megállapításra, javasoljuk továbbra is ezt a támogatási összeget.
A 2019-es forduló pályázatainak benyújtási határideje 2018. november 6. tehát a 2018. novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat nyert támogatást, melynek forrása a 2019. év költségvetésébe kerül
megtervezésre.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa 2019-es fordulójához"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Ösztöndíj összegének megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2018/2019-es tanév II. félév és 2019/2020-as tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév időtartamára összesen hat félévig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Önkormányzati támogatás fedezetének kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elrendeli, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójára eső önkormányzati támogatási összegek fedezetét az Önkormányzat 2019.
évi költségvetés tervezetében szerepeltetni kell.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Ösztöndíj rászorultsági feltételeinek meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
1. Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme család
esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
2. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
3. A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását
a pályázó igazolni köteles):
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
- akinek a családjában más eltartott is van
- gyermeket nevel,
- akinek szülei elváltak,
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy él
- akinek családjában munkanélküli személy él
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában az általános szerződési feltételekben
meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, a következő rangsort szerint kell a
pályázatokat elbírálni:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig: 13 pont
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - 150 % között: 12 pont
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - 200 % között: 11 pont
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% - 250 % között: 10 pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% - 300 % között: 9 pont
B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke: 4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke: 4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke: 2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont: 5.000 Ft/fő/hó
0-8 pont: 0 Ft
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Ösztöndíjpályázat A" és a „B" típusú pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójában az „A" és a „B" típusú pályázat kiírását az alábbiakban határozza meg:
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
-a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn, úgy a 2019/2020. tanév első
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félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2018/2019. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november 6.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2018/2019. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
a)

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
30

költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
- a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- az anyasági támogatás,
- a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
- a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
- a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a
szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján
adómentes bevétel,
- az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog
átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az
eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
- az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
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benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 6-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2019. január 31-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018.
március 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév második (tavaszi), illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
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továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS<
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
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§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt
vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
-

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felvételi eljárásban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben ténylegesen megkezdik.
3.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2018. november 6.
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A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
a)
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szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b)
hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről a felsőoktatási
információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson;
d)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e)
hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2018. december
6-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 7-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
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A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 31-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018.
március 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási
határozata másolatának megküldésével köteles 2019. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy
a 2019/2020. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles
nyilatkozni arról, hogy a 2019-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó,
aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi
fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév első félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és a 2021/2022. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2019/2020. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2019. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd
a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
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Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási
forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

38

13. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2018. szeptember 20-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester

39

