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I.

Tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján
az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési
szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.
Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A zárszámadási rendelettervezet Áht-ban megfogalmazott kötelező tartalma a követkő (91. § (2) ):
a) a mérlegeket, közvetett támogatásokat,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, ( Rétság esetében
adósságot keletkeztető ügyelt 2015. évben sem volt.)
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (nemleges)

I.

ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el
a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Önkormányzati bevételek alakulása
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így
különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).
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Központi költségvetésből származó bevételek
A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban
statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt.
2015. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak:
Önkormányzati igazgatási feladatok: 73.463.200 Ft – 38.848.793 Ft= 34.614.407 Ft
16,04 fő köztisztviselő után kaptunk támogatást, melynek mértéke 4.580.000 Ft/köztisztviselő. A támogatás összege az adóerőképesség számítás miatt 34.614.407 Ft-tal csökkentésre került. A támogatás csökkentett összege nem fedezte az igazgatási kiadásokat.
Zöldterület kezelésre, közutak fenntartására, közvilágításra, köztemető fenntartásra, egyéb önkormányzati feladatokra. lakott külterület fenntartására állami támogatást nem kaptunk.
Adóerőképességünk miatt 64.914 eFt támogatáscsökkentésünk keletkezett.
Szociális feladatainkhoz pénzbeni és természetbeni ellátásra, kiemelten a gyermekjóléti feladatokra
6.207.758 Ft-ot, szociális étkezés támogatására 387.520, házi segítségnyújtásra 1.370.312 Ft-ot kaptunk.

Óvodai ellátás támogatása
Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 52.910.600 Ft támogatás érkezett. Az elszámolás során az étkezők számának csökkenése miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az
előterjesztés végén részletezek.
A gyermekétkeztetés támogatására 17.114.505 Ft támogatás érkezett.
Könyvtári feladatok ellátására 3.253.000 Ft támogatás, könyvtárérdekeltség növelő támogatásra
340.878 Ft érkezett.
Bérkompenzációra 2.885.040 Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 60.000 Ft-ot, szociális tűzifa támogatásra 1.582.420 Ft-ot kaptunk.

Összességében 120.727 eFt támogatás érkezett. A 2016. évi költségvetés terhére 633.778 Ft
visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az elszámolás az alábbi tételek miatt képződött:
- köznevelési feladatok támogatása :
-556.633 Ft
- szociális étkeztetés
+ 55.360 Ft
- házi segítségnyújtás
+ 79.688 Ft
- szociális feladatok
+210.312 Ft
- Gyermekétkeztetési feladatok
- 422.505 Ft
Összesen:
-633.778 Ft

Működési bevételek
A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt
előirányzatban.
A tervezett 43.944 eFt-tal szemben 40.483 eFt realizálódott Jelentős a bevételi kiesés (közel 2 millió
forint) a gyermekétkeztetésnél. A bevételi kiesés oka egyrészt a létszám rendezése, másrészt 2015.
szeptembertől az étkező gyermekek jelentős része ingyenesen vehette igénybe a szolgáltatást. A
többi feladatnál mérsékelt működési bevétel kiesés jelentkezett.
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Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 93.408 eFt, módosított előirányzata 89.472 eFt, teljesítése 76.961 eFt. A bevételkiesés a szociális védelem területén mutatkozik.
Az átvett pénzeszközök között került becslés alapján tervezve a szociális feladatok támogatása azzal,
hogy év közben technikai átvezetést hajtunk végre a bevételi oldalon. A közmunkaprogramok kínálta
foglalkoztatási lehetőséggel élve megemelkedett a közfoglalkoztatottak száma, ezzel egyenes arányban csökkent a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma és szociális kiadása is.

Helyi adóbevételek
Az eredetileg tervezett 286.850 eFt-tal szemben 402.181 eFt bevétel realizálódott. Valamennyi adónemben 100 % fölötti teljesítésekkel zártuk az évet. Legjelentősebb a többletbevétel a helyi iparűzési
adó adónemben (135.794 eFt). Ennek oka egyrészt az, hogy a folyamatban lévő vizsgálat még nem
zárult le, nem tudjuk, mennyi visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. A másik ok az, hogy előre
nem tudjuk becsülni a vállalkozások adóalapját.
A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan teszünk intézkedéseket, melyekről negyedéves
szinten tájékoztatást adunk.

Átengedett adó
A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2014. évtől. A tervezett 7.820 eFt előirányzattal szemben 8.002 eFt tényleges bevétellel zártuk az évet. Gépjármű esetében helyi adónál
felsoroltakon túl értesítettük az 50 eFt feletti hátralékosokat arról, amennyiben nem rendezik tartozásaikat gépjárműveiket kitiltjuk a forgalomból. Több adózó részletfizetési lehetőséget kért és kapott. A
bevételi többlet szintén a végrehajtási tevékenységnek tudható be.
Talajterhelési díjbevételünk a tervezett 300 eFt helyett 1.481 eFt összegben teljesült. A díj tervezése
igen nehéz, hiszen nem tudjuk, hogy a lakosság vízfogyasztása hogyan alakul, hányan kötnek rá a
csatornahálózatra.

Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások
részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták,
hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. A pénzintézet a napokban küldött egy tájékoztatót, melyben leírja, hogy a felszólításokat a hátralékosok felé ő megteszi.
Amennyiben azonban végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell
megtennünk. 436 eFt térült meg a korábban nyújtott kölcsönökből. Sajnos a megtérülések terén magas a hátralékok összeg.
Fejlesztésre átvett pénzeszközök
Tervezett előirányzat 18.182 eFt, teljesítés 5.671 eFt. A Városközpont rehabilitációs pályázat pénzügyi zárása megtörtént. Az önkormányzatnak még járó visszaigényléséből levonásra került a 2013.
évben érkezett előleg összege.

Pályázati lehetőségünk 2015. évben csak a szociális tűzifa támogatásra volt. Annak eredményéről már az állami támogatások között tájékoztatást adtam.
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Záró pénzkészletünk a város bankszámláján 2015. december 31-en 432.916 eFt, mely pénzmaradványként javítja 2015. évi kondíciónkat.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2014. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2015. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak testületi
döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra.
Jogalkotási tevékenység: tervezett és teljesített kiadás 12.796 eFt volt.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben 3.052 eFt állt rendelkezésre, teljesítés 2.796 eFt. A kiadás az általános fenntartási költségeket fedezte.
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
A Városüzemeltetési csoport karbantartó dolgozóinak költsége, a lakó és nem lakóingatlanok kiadásai
tartoznak a COFOG-hoz. 2015. évben itt került elszámolásra a Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a kistornaterem felújításának rész-számlái. A COFOG módosított előirányzata 91.108 eFt, a
teljesítés 77.458 eFt. A kiadások végösszegében nem jelentkezik a 2016. évre áthúzódó munkák,
számlázások végösszege.
Központi költségvetési befizetési kötelezettség COFOG-on a 2015. évi beszámolóban kimutatott
normatíva, valamint a 2014. decemberében megkapott állami támogatás előlege szerepel. Összesen
6.296 eFt visszafizetésből 3.106 eFt volt az előleg összege. Az előleg elszámolását úgy kellett elvégezni, hogy a támogatást az állami támogatások között, az előleget pedig visszafizetési kötelezettségnél kellett kimutatni.
Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on az intézményfinanszírozások kerültek elszámolásra. A COFOG módosított előirányzata 155.541 eFt, a teljesítés 148.174 eFt.
A közterületek rendjének fenntartása COFOG—n a Polgárőrség támogatása szerepel 4.861 eFt-os
összegben. Az átadott pénzeszközből 600 eFt volt a már kiépített kamerarendszerrel kapcsolatos
kiadásokra, a polgárőr autó működésére átadott pénzösszeg. 4.261 eFt-ot pedig a térfigyelő kamerarendszer bővítésére adtunk át.
Közmunkaprogramokra összesen 44.222 eFt kiadásunk keletkezett. A programokat 90-100 % támogatási intenzitású pályázatokból valósítottuk meg.
Állategészségügyi feladatokra (kóbor ebek elhelyezésére) 191 eFt-ot terveztünk, kiadás 2015. évben nem volt..
Az Egyéb szárazföldi személyszállítás COFOG-on az autóbusz költségei szerepelnek. Az igen gyér
használat ellenére a biztosítási, szervízdíjakat ki kellett fizetni. A COFOG módosított előirányzata
5.955 eFt, a teljesítés 2.373 eFt. A busz értékesítése megtörtént.
Közutak üzemeltetése COFOG-on az utak fenntartásával, felújításával kapcsolatos költségek kerültek kimutatásra. 56.830 eFt módosított előirányzatból 24.975 Ft került kifizetésre. A 2015. évi karbantartási terv végrehajtása áthúzódik 2016. évre is.
A szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése COFOG tervezett előirányzata 6.820 e Ft, ténylegesen elszámolt kiadás 6.006 eFt. A kiadás bérleti díjbevétel számlázással került kompenzálásra.
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A nem veszélyes települési hulladék gyűjtése COFOG-on a hulladékgazdálkodási társulási tagságunk tárgyévi tagdíját tartalmazza. A lakáshoz juttatást segítő támogatások COFOG-on a korábban
nyújtott önkormányzati kamatmentes hitelek kezelési költsége került elszámolásra.
Víztermelés, kezelés COFOG-on a kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A
közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került. 2015. évi kiadásunk mindössze 114 eFt volt.
A zöldterület kezelés COFOG-on a már meglévő zöldterületek, közterületek fenntartásának, karbantartásának költségeit terveztük. A tervezett 12.039 eFt-os tervvel szemben a tényleges kiadás 9.118
eFt volt.
A város közvilágítása 2015. évben 7.962 eFt-ba került. A közvilágítás díja mérsékelt ütemben, de
évről-évre növekszik.
Összességében településüzemeltetési feladatokra 347.508 eFt-ot költött a város.
Egészségüggyel kapcsolatos feladatokra tervezett 63.872 eFt eredeti előirányzat az év közbeni módosításokkal 64.886 eFt-ra emelkedett a tényleges teljesítés 40.559 eFt. A nagyarányú megtakarítást
az eredményezte, hogy a Járóbetegellátó Központ 2015. évben sem került olyan likviditási helyzetbe,
hogy igénybe kellett volna venni a működéséhez tartalékként biztosított 21.512 eFt-ot. A feladaton
belül a II. számú háziorvosi szolgálatra 16.890 eFt-ot költöttünk.
A fogorvosi szolgálat 2015. évi kiadásaink szintje 14.050 eFt. A szolgálat 4.300 fő ellátásáról gondoskodik. 2015. évben az egy ellátottra jutó költség 3.267 Ft/fő volt.
A védőnői szolgálatra 8.602 eFt-ot költöttünk. Figyelembe véve, hogy kb 500 ellátottat lát el a szolgálat az egy főre jutó költség 17.204 Ft/fő volt,
Ügyeleti ellátásra 1.017 eFt-ot költöttünk.
Szabadidő, sport, kultúra feladatok között szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szervezetek program és működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG.
2015. évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A támogatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az önkormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott 1.176 eFt
is.
2015. évben megkezdte működését a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Utazáshoz, belépőkhöz
lehetett költségátvállalásra pályázni. A tapasztalat azt mutatta, hogy az egyébként is támogatásban
részesülő civil szervezetek éltek ezzel a lehetőséggel.
A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett 12.124 eFt-tal és az 12.633 eFt módosított előirányzattal szemben 10.008 eFt-ot költött.
Az oktatási feladatok: Szociális ösztöndíjra 366 eFt-ot költöttünk. Gyermekétkeztetésre 27.414 eFt
kiadást fordítottunk. Megvalósult a konyha vállalkozásba adása. A vállalkozó kiválasztása mindenképp sikeresnek mondható. Az étkezés minősége jó, az árak csökkentek.
Szociális feladatokra a tervezett 56.897 eFt-tal szemben 36.900 eFt-ot fordítottunk. A megtakarítás
oka: a Zöld Híd Kft. 2015. évben nem küldte meg a II. félévi számlát, ennek összege a 2016. évi költségvetést terheli. Az év elején tervezett 10.000 eFt-os tartalék feloldására nem volt szükség.
Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2015. évben:a kiemelt
előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt előirányzat túllépés. A tervezett
911.358 eFt kiadásból 464.025 eFt teljesült. A jelentős elmaradás oka: a tervezett tartalék nem került
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felhasználásra, sőt a pénzmaradvány növekedése miatt a 2016. évi tartalék összege tovább növekedett.

Pénzmaradványunk alakulása: 2014. december 31-én a város bankszámláján 201.744 eFt volt,
2015. december 31-én pedig 432.916 eFt. Pénzmaradványunkat 84.576 eFt kötelezettségvállalás
terheli, így a város szabad pénzmaradványa 323.465 eFt.
.

Nettó vagyonunk a 2015. évben 308.003 eFt-tal növekedett. A növekedés oka a felújítások, beruházások miatti vagyonnövekedés, valamint a pénzkészlet 231.172 eFt-os növekedése. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozásunk nem volt. Hitelünk
2015. december 31. napon nem volt.
Részesedéseink:
Megnevezés
Mérlegben szerepeltethető Ft
Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft.

30 000

Rétság Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
DMRV

86 940 000
11 000
86 981 000

Az Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. felszámolása folyamatban van, lassan a végéhez közeledik. Várhatóan a 30 eFt-os részesedés 2016. évben leírásra kerül.
Jelentős részesedésünk van a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. A Vállalkozás minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról, tájékoztatja a tulajdonost mérlegéről. A 2015. évi beszámoló június hónapban önálló napirendként szerepel a munkatervben. A DMRV-ben képletes, 11 eFt-os részesedésünk van.
Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom intézményi szinten elemezni.
Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója
Az intézmény eredeti előirányzata 85.692 eFt, módosított előirányzata 72.619 eFt, teljesítés a bevételek esetében 65.077 eFt, a kiadásoknál 62.576 eFt volt.
A bevételi oldalon – a kiadások alacsony szintje miatt – az intézményfinanszírozás esetében van magasabb szintű kiesés. A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől. Az intézményben kiemelt előirányzat túllépés nem volt.

Napköziotthonos óvoda
Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 54.197
eFt, módosított előirányzata 56.031 eFt volt, a teljesítése a bevételek esetében 56.031 eFt, a kiadásoknál 51.865 eFt. Megtakarítás a dologi előirányzatoknál mutatkozik.
Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
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Az intézmény eredeti előirányzata 41.565 eFt, módosított előirányzata 45.351 eFt. A bevételek teljesítése 44.285 eFt, a kiadásoké 37.437 eFt. A dologi kiadásoknál van jelentős megtakarítás
A kiemelt előirányzatok tekintetében szakfeladati szinten előirányzat túllépés nem történt.
II. Ellenőrzések tapasztalatai
Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte.

2015. évi Belső Ellenőrzési Terv (178/2014. (XI.21.) Kt. határozat szerint
Az Önkormányzatnál évente vizsgálni kell a közbeszerzési tevékenység szabályszerűségét a támogatások (különös tekintettel az Európai Uniós) felhasználását és elszámolását.
A magas kockázati kitettség miatt minden évben szükséges ellenőrizni a kiadási előirányzatok felhasználását.
A bevételi előirányzatok teljesítésének és a pénzkezelésnek, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzésére legalább 2 évente kell sort keríteni.
2015. I- negyed év:
• A 2015. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése
• A 2014. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése
• Az ingatlan nyilvántartás (kataszter) vizsgálata
• Konyha utóellenőrzése
2015. II. negyedév
• A 2013. évi leltár utóellenőrzése
• A pénzeszközátadások elszámolásának ellenőrzése (megállapodás és a felhasználás alapján)
2015. III. negyedév
• A közbeszerzési tevékenység vizsgálata
• A belső szabályozottság ellenőrzése, a szabályzatok aktualizálása az Önkormányzat Hivatalánál és az intézményeknél
2015. IV. negyedév
• A személyi anyagok kezelésének utóellenőrzése.
• A létszám alakulása és a bérelőirányzatok felhasználása
• A gépjármű üzemeltetés szabályszerűsége

A vizsgálatokat a belső ellenőrünk elvégezte, utóellenőrzésre egyetlen esetben sem került
sor, hiányosság egy esetben került feltárásra. A gépjármű üzemeltetésre vonatkozó szabályzatot hiányolta belső ellenőrünk.

NAV illetékellenőrzés
Nem kifejezetten pénzügyi tárgyú ellenőrzés, de kapcsolódás van az igazgatás és a pénzügy
területén. A kollégák egyetlen javaslattal éltek: vizsgálni kell visszatérítések, így adó visszatérítés esetén is a köztartozás mentességet. Javasolták, nyilatkoztassuk az ügyfeleket ami7
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kor arról nyilatkoznak, hogy visszakérnek adó vagy illeték túlfizetést. Belső nyomtatványainkat módosítottuk.
EUTAF Ellenőrzés
Az EUTAF a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtását ellenőrizte. Az ellenőrzés
teljes körű volt, a közbeszerzéstől a számviteli nyilvántartásig mindent átnéznek. Pénzügyi
szempontból eltérést nem találtak. A közbeszerzés Döntőbizottsági ellenőrzése a napokban
fejeződött be, a Döntőbizottság megszűntette az eljárást.
ÁSZ ellenőrzés
Az ÁSZ ellenőrzés 2011-2014. évekre terjedt ki. Jegyzőkönyvet még nem kaptunk, a megállapítások még nem ismertek. Jelentős eltérések miatt az ellenőrök visszanyúltak 2008-2009.
évekre. A részesedések nyilvántartásával keletkezett akkor jelentős probléma. Nehezítette
mind az ellenőrök, mind az őket kiszolgálók munkáját, hogy erről az időszakról jegyzőkönyvek nem állnak rendelkezésre, a jelenleg itt dolgozó kollégák abban az időszakban vagy nem
dolgoztak itt, vagy nem voltak olyan beosztásba, hogy információval rendelkezhettek volna.
Nyilatkozni arra vonatkozóan nem tudtunk, hogy igen fontos határozatok eljutottak-e a pénzügyi csoporthoz.
Több szabályzat esetében jelezték az ellenőrök, hogy maga a szabályzat jó, de a jogszabályi
hivatkozások miatt el kell végezni a szabályzatok felülvizsgálatát.
Összességében a mérlegtételek egyezősége biztosítva, dokumentálva volt. Felhívták a figyelmünket arra, hogy ha elvégzünk egy munkát, melynek látható nyoma is van, minden
esetben készítsünk jegyzőkönyvet az elvégzett feladatokról. Például amikor egyeztetjük a
Földhivatali nyilvántartást a saját nyilvántartásainkkal, nem elegendő ezt a hatalmas munkát
elvégezni, könyvelni az eltéréseket, az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni. De szükséges a jegyzőkönyv készítése akkor is, ha nem találunk eltérést. Bűncselekményre utaló jelet
az ellenőrök nem találtak.
Összességében elmondható, hogy 2015. évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást
folytattunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni
szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
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3. Jogszabályi hivatkozások
Fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet - csatolva

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat
…/2016. (…...) rendelete
A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
1.037.460 eFt bevételi főösszeggel
615.904 eFt kiadási főösszeggel
421.556 eFt számlamaradvánnyal és 324.230 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A passzív időbeni elhatárolások összege 28.593 eFt.
2.§ A 2015. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását a 5. számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
3.§. A 2015. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d.) az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza
4.§. (1) A költségvetési kiadások 615.904 eFt-os főösszegéből :
1000 Ft-ban
Összesen
Működési célú kiadás:
a) Személyi jellegű juttatás
b) Munkaadót terhelő járulék
c) Dologi és egyéb kiadás
d) Szociálpolitikai juttatás

166.368
40.948
152.917
28.824
9
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e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások
ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások
Intézményfinanszírozás
Működési jellegű kiadás összesen
Fejlesztési célú kiadás
a) Intézmények felhalmozási kiadása
b) Pénzügyi befektetés
c) Fejlesztési kiadás
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Fejlesztési célú kiadás összesen
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés
f) Működési célú hiteltörlesztés
Kiadás összesen

1.176
13.939
148.174
552.346

0
63.535
23
63.558
0
0
615.904

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2015. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet
szerint elfogadja.
5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.151.819 eFt -os nettó
értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2015. évi
a) egyszerűsített mérlegét a 9. számú,
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7.§ A 2015. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 97.326 eFt-tal együtt,
421.556 eFt-tal a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2015. évi
a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 9. számú,
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú,
számú melléklet szerint jóváhagyja.
9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati
feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

10. § Részletes teljesítések:
10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2015. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
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Bevételi főösszege
előzőből
- működési bevétel
- egyéb bevétel
- Átvett pénzeszközök
- Helyi adó
-Átengedett adó
-Központi támogatás
-Fejlesztési célú bevétel
-Fejlesztésre átvett
Pénzmaradvány ig.vét.
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911 358 Kiadási főösszege

464025

43 994
0
89 576
425 943
9 483
122 234

79921
16641
111970
28824
163289
166806

- személyi jellegű kiadás
- járulék
- dologi kiadás
- szociális ellátás
- Pénzeszköz átadás
előzőből
intézmény
finanszírozás
13 436 - felhalmozási kiadás
7 694 -fejlesztésre átadott

63357
23

198 998

Az önkormányzati feladatok
a) mérlegét az I/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
d) létszámát a I/4. számú,
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
f) beruházási kiadásait a I/6. számú,
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú
h) egyszerűsített mérlegét a I/9. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/12. számú,
j) nettó vagyonát a I/10. számú
k) vagyonleltárát a I/11. számú
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú,
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú
10/B. § Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
65.077 Kiadási főösszege
előzőből
- működési bevétel
4.760 - személyi jellegű kiadás
- költségvetési támogatás
0 - járulék
- átvett pénzeszköz
25
- Önkormányzati támogatás
59.386 - dologi kiadás
- pénzmaradvány
906 - felhalmozási kiadás
A Polgármesteri Hivatal feladatainak
a) mérlegét a II/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
d) létszámát a II/4. számú,
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II5. számú
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/6. számú
g) egyszerűsített mérlegét a II/7. számú
h) egyszerűsített pénzmaradványát a II/10. számú,
i) nettó vagyonát a II/8. számú
j) vagyonleltárát a II/9. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.
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33.002
9.464
20.110
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10/C. § Napköziotthonos óvoda 2015. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
56.031 Kiadási főösszege
előzőből
- működési bevétel
- személyi jellegű kiadás
- pénzmaradvány
2.189 - járulék
- Önkormányzati támogatás
53.842 - dologi kiadás

51.865
36.557
10.327
4.981

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak
a)
mérlegét a III/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
d) létszámát a III/4. számú,
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/5. számú
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/6. számú
g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú
h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú,
i) nettó vagyonát a III/8. számú
j) vagyonleltárát a III/9. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.
10/D. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)
Bevételi főösszege
44.286 Kiadási főösszege
37.438
előzőből
- működési bevétel
3.088 - személyi jellegű kiadás
16.888
- átvett pénzeszköz
0 - járulék
4.516
- Önkormányzati támogatás
34.946 - dologi kiadás
15.856
- pénzmaradvány
6.252 -felhalmozási kiadás
178
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak
a) mérlegét a IV/1. számú,
b) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a IV/2. számú,
c) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a IV/3. számú,
d) létszámát a IV/4. számú,
e) beruházási kiadásait a IV/5. számú,
f) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását IV/6. számú
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú
h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú,
j) nettó vagyonát a IV/9. számú
k) vagyonleltárát a IV/10. számú
l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Varga Tibor
JAVASLAT AZ SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A testületben hónapok óta feszültséget szül a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (PVB)
lemondott külsős bizottsági tag megüresedett helyének betöltése, valamint az alpolgármester
bizottsági tagságának kérdése. A PVB-nek nincs ügydöntő hatásköre, ezért ennek az ellentétnek a feloldására teszek javaslatot az SZMSZ módosításával. (Az alpolgármester, illetve a képviselők véleményüket akár nyílt, akár zárt bizottsági üléseken ettől függetlenül kifejthetik.) Az
alpolgármester helyét az egyetlen helyére választható képviselő, tudomásom szerint, munkahelyi elfoglaltsága miatt nem kívánja betölteni, így nem marad egyébként sem más választás, mint
a létszám csökkentése. Az Mötv. 57.§ (1) bekezdése szerint „a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatában állapítja meg a bizottságok tagjainak számát…”, ezért szükséges az
SZMSZ módosítása.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április

Dr. Varga Tibor
jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
-

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet

3. Jogszabályi háttér:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv)
1 oldal a 2 oldalból

4. Módosítási javaslat:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (…….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1.§ Az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 46. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) 7 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság”
2.§ A Rendelet 2. számú függelékéből a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság képviselő
tagjai közül törlésre kerül: Mezőfi Zoltán, nem képviselő tagok közül: Majnik Lászó.
3.§ Jelen rendelet 2016. május 3.-án lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetve:…………………….

Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
AKCIÓ FOLYTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Két ügyfél jelezte, hogy a 2015. évben meghirdetett talajterhelési díj megfizetéssel kapcsolatos
akcióról lekésett.
A 2015. évi akció részletei az alábbiak voltak:
- aki 2015. évben fizette meg az érdekeltségi hozzájárulást, annak csak a hozzájárulás felét, 60.000 Ft-ot kellett megfizetne,
- bevallások hiánytalan megléte,
- elengedésre került a 2014. évi és az időarányos 2015. évi talajterhelési díj.
2015. évben 8 fő csatlakozott az akcióhoz. Jelenleg 16 fő magánszemély részére küldtünk talajterhelési díjhoz bevallást. A 16 főn felül 19 fő nincs még rákötve a csatornára, de fogyasztása 0
m3.
A Képviselő-testület az alábbi alternatívák között választhat:
- Meghosszabbítja a 2015. évi akciót, tehát 2016. évben azonos feltételek kerülnek megállapításra.
-

A kedvezmények csökkentése (vagy talajterhelési díj elengedése, vagy az érdekeltségi
hozzájárulás 50 %-os megfizetése). Az előző változatnál ösztönzőbb lehet a bizonytalan
ingatlantulajdonosok esetében.

-

Fenntartja a Képviselő-testület a 2015. évi döntését, mely szerint egy évig tartó akciót
hirdetett.

Az akció folytatása az önkormányzat részére gazdasági előnyt (jelentős többletbevételt) várhatóan nem eredményez. Az akció célja kizárólag a környezet védelme lehet.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 7 oldalból

Akció folytatásának lehetősége
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 17. napján megtartott nyílt üléséről
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2015. (IV.17.) számú határozata

Tárgya: A talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos
akcióról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a környezet terhelés csökkentése érdekében az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület 2015. április 20-tól 2015. december 31. napig, a magánszemélyek részére
a 48/2003. (V.22.) KT. határozatban megállapított 120.000 Ft/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás
összegét 60.000 Ft/ingatlan összegben állapítja meg. A kedvezményre való jogosultság további
feltétele, a bevallási kötelezettség megléte, melyet az adóhatóság 5 évre visszamenőleg köteles ellenőrizni.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy az érintetteket az akcióról írásban tájékoztassa.
Határidő: akció időtartamára, összegére szöveg szerint,
érintettek tájékoztatására 2015. április 30.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
…
4.§
Az 1.§ hatálya alá tartozó talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, amennyiben a szennyvízcsatornára 2015 december 31. napjáig rákötnek és ezt a DMRV igazolása alapján bejelentik az
önkormányzat adóhatóságához mentesülnek a 2014. évi és a 2015. évi időarányos talajterhelési díj megfizetése alól, illetve, amennyiben a 2014. évi talajterhelési díjat már megfizették, azt az önkormányzat visszatéríti.
5.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletet hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 12/2014. (VII.22.) önkormányzati rendelet, valamint 2015. december 31.- el
ezen rendelet 4.§-a.
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3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos
akció folytatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2016. évre a csatornarákötések ösztönzésére további akciót nem hirdet.
Határidő: --Felelős: --„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos
akció folytatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2016. évre a csatornarákötések ösztönzésére további akciót hirdet. Az akcióban a talajterhelési díj megfizetése alól kíván egy éves mentességet biztosítani.

Határidő: 2016. május 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„C” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos
akció folytatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2016. évre a csatornarákötések ösztönzésére további akciót hirdet.
A közműfejlesztési hozzájárulás összegét a magánszemélyek esetében ……………. Ft/ingatlan
összegben határozza meg.
A talajterhelési díjat a 2016. évben és a később csatlakozóknak a talajterhelési díjról szóló
6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete alapján kell megfizetniük.

Határidő: 2016. május 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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„D” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a talajterhelési díjjal kapcsolatos
akcióról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a környezet terhelés csökkentése érdekében az alábbiak szerint dönt:
A Képviselő-testület 2016. május 01-tól 2016. december 31. napig, a magánszemélyek részére
a 48/2003. (V.22.) KT. határozatban megállapított 120.000 Ft/ingatlan érdekeltségi hozzájárulás
összegét 60.000 Ft/ingatlan összegben állapítja meg. A kedvezményre való jogosultság további
feltétele, a bevallási kötelezettség megléte, melyet az adóhatóság 5 évre visszamenőleg köteles ellenőrizni.
A Képviselő-testület a talajterhelési díj megfizetésére az alábbi mentességeket biztosítja:
- 2015. évi talajterhelési díj
- 2016. évi időarányos talajterhelési díj.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy az érintetteket az akcióról írásban tájékoztassa.
Határidő: akció időtartamára, összegére szöveg szerint,
érintettek tájékoztatására 2015. április 30.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

5. Rendelet-tervezet a „B” és a „D” változathoz
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2016. (……...) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
a rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén azokra a természetes személyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki (továbbiakban:
kibocsátó), akik a műszakilag rendelkezésükre álló közcsatornára nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést
alkalmaznak.
2.§
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Rétság város jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban:
jegyző) tesz bevallást.
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(2) A talajterhelési díjat a kibocsátó állapítja meg és önadózás keretében az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb március 31-éig köteles megfizetni Rétság Város Önkormányzat 11741031-15451615-03920000 Talajterhelési díj beszedési számla javára.
(3) Annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapot a rendelet 1. számú mellékletében foglalt átalánnyal kell megállapítani.
3.§
(1) A szennyvíz-csatorna hálózatot üzemeltető DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. mint
szolgáltató kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében
(a) a közcsatornára való rácsatlakozók köréről a rákötést követő hónap 5. napjáig,
(b) a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról – korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe
vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása miatt
elszivárgott vízmennyiséggel – a tárgyévet követő év február 15. napjáig köteles a jegyzőnek
adatot szolgáltatni.
(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel.
4.§
A./ Variáció
Az 1.§ hatálya alá tartozó talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, amennyiben a szennyvízcsatornára 2016 december 31. napjáig rákötnek és ezt a DMRV igazolása alapján bejelentik az önkormányzat adóhatóságához mentesülnek a 2015. évi és a 2016. évi időarányos talajterhelési díj megfizetése alól, illetve, amennyiben a 2015. évi talajterhelési díjat
már megfizették, azt az önkormányzat visszatéríti.
B./ Variáció
Az 1.§ hatálya alá tartozó talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, amennyiben a szennyvízcsatornára 2016. december 31.-ig rákötnek és ezt a DMRV igazolása alapján bejelentik
az önkormányzat adóhatóságához mentesülnek a 2016. évi időarányos talajterhelési díj
megfizetése alól.
5.§
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendeletet hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 6/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelet, valamint 2016. december 31.-el ezen
rendelet 4.§-a.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
../2016. (…..) önkormányzati rendelethez
Átalány meghatározása annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető:
Beépített ingatlan:
1.

udvari csappal

40 l/fő/nap

2.

épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal,
vízöblítéses WC nélkül

60 l/fő/nap

3.

épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül

65 l/fő/nap

4.

épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel

95 l/fő/nap

5.

épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,
vízöblítéses WC –vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával

120 l/fő/nap

6.

épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC –vel és hagyományos fűtésű helyett egyedi
éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel

150 l/fő/nap

7.

épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC –vel és központi melegvíz-ellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel

180 l/fő/nap

8.

közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget
150 m –es körzetben lakók száma szerint

30 l/fő/nap

Indoklás
Általános indoklás
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben fogadta el a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendeletét. A jogalkotás szabályainak változása miatt, a
helyi rendeletek magasabb rendű jogszabályt nem ismételhetnek, csak a helyi sajátosságok
szabályozását tartalmazhatják.
Részletes indoklás
1.§
A rendelet hatályát tartalmazza.
2.§
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Szabályozza az eljáró hatóságot, tartalmazza a bevallás idejét, módját, a befizetéshez kapcsolódó bankszámlaszámot.
3.§
Az adatszolgáltatás rendjét szabályozza.
4.§
E paragrafus tartalmazza az előterjesztésben megfogalmazott tényleges javaslatot.
5.§
A hatálybalépésről és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályozásai indokolják a jogszabály megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és hatása nincs. Költségvetési hatása csak
megjósolható. A rendelet megalkotását hanem a gazdasági érdek, hanem a környezet szenynyezésének csökkentése indokolja.
III. A rendelet környezeti és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár, reményeink szerint javítja azt.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet jelentős adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Nincs, mivel a korábbi rendelet érvényben marad.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok köteles minden évben beszámolni munkájukról mindazon képviselő-testületeknek, amely települések a működési területükhöz tartoznak.
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője a 2015. évi beszámolót elkészítette. A beszámolót az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Fentiekben ismertetve

1 oldal a 2 oldalból

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.
A Kirendeltségnek a 2016. évre eredményes munkát kíván.

Határidő: 2016. május 6.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri Hivatal feladat és hatásköreit a jogszabályok (törvény, helyi rendelet) és a testületek valamint a polgármester döntései határozzák meg. A köztisztviselők munkájának minőségét a testület által évente elfogadott teljesítménykövetelmények előírásai állapítják meg, melyek tömören és gyakorlatilag állandó elvárásként fogalmazzák meg a feladat és hatáskörünkbe
tartozó munka szabályszerű és határidőre történő elvégzését, udvarias, szakszerű és gyors
ügyintézést, a várakozási idő, az ügyfelek által csatolandó anyagok, iratok, adatok minimálisra
csökkentését.
A hivatal által ellátandó feladatok három fő csoportra oszthatók:
- a testületi döntések előkészítése, végrehajtása,
- az államigazgatási (közigazgatási) hatósági feladatok,
- egyéb feladatok.
A hivatal munkájának minőségét alapvetően meghatározza a megfelelő létszámú, szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező apparátus, (végzettség 1. számú mellékletként csatolva),
mennyiségét pedig a folyamatos és állandó jogszabályi változások, melyek a hivatalra egyre
több feladatot rónak. Az állandó jogszabályváltozások olyan plusz terhet jelentenek a köztisztviselőkre, hogy szinte ellehetetleníti leterheltségük pontos mérését és megnehezíti a törvényességi kontrollt is, valamint, hogy mindezek következtében nő a továbbképzések száma, csökken
a tényleges munkára fordítható idő. Vagyis 2014-hez képest semmisem változott.
A hivatal létszáma 2015-ben nem változott, de a munkavégzés feltételei az előbbiekben kifejtettek miatt romlottak. Nehezíti munkatársaim helyzetét, hogy több területen egy ügyintézőnek
egyszerre több ügycsoporttal kel foglalkoznia. A specializáció mindig növeli a munka hatékonyságát.
I. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása.
A testületi döntések előkészítése és SZMSZ szerinti időben történő kiküldése a köztisztviselők
részéről biztosított volt. A munkatervben elfogadott valamennyi előírást jelentős részben ütemezés szerint teljesítettünk. Az esetleges feladatelcsúszások oka nem az apparátus munkájában
keresendő. Az egyes testületi üléseken átlagosan nőtt a napirendek száma 2014-hez viszonyítva, de ez nagyrészt az új és folyamatosan növekvő önkormányzati feladatokból adódik. A testületi anyagok bizottsági előkészítése jó. A testületi üléseken hozott döntések végrehajtására
azonnal intézkedés történt, feladatelmaradás munkatársaim részéről nincs!. Az adminisztrátornak évvégére sikerül kitartó és áldozatos munkával elérni, hogy az anyagok és rendeletek határidőben felterjesztésre kerüljenek.
1 oldal a 5 oldalból
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2015-ben 30 képviselő-testületi ülés, 23 PVB ülés és 12 SZB ülés volt. A képviselő-testület 277
db. határozatot és 16 rendeletet alkotott. Körülbelül 3ooo oldalnyi előterjesztés készült, melynek
1/6-át a jegyző, 1/6-át az ügyintézők, 4/6-át a jegyző általános helyettese készítette. Az előkészítésért és végrehajtásért külön köszönet illeti meg a jegyző általános helyettesét. Az SZB ülések előkészítését az igazgatási előadó végezte el jól, akit ráadásul terhelt a szociális ügyek jogszabályi előírásából fakadó soron kívüli felülvizsgálat is, valamint a munkaköre kibővüléséből
eredő végrehajtási ügyek is. (Probléma a sok betegállománya.)
A hozott döntések száma mutatja, hogy a testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyek számának növekedését, mely egyre nagyobb terhet ró az apparátusra.
II. Közigazgatási, államigazgatási hatósági feladatok
A hatósági jogkörök ellátását az apparátus a jegyző felelősségével végzi. A döntések meghozatala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már szinte képtelenség egy jogszabály
alapján határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő egyszeri
meghosszabbítására 2015-ben nem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése, nyilatkozatainak hiánya a határidő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe nem
eshet. Az közigazgatási törvény 2016. január 1-től rákényszeríti az apparátust, hogy az esetek
többségében 8 napon belül döntést hozzon, ez az önkormányzati hatósági ügyeket elbíráló bizottságokat is érinti. Az iratkezelés normális rendben haladt, mely az ügykezelő eredményes, jó
munkáját dicséri.
Az építésügy területén látunk el körzeti, járási szintű feladatokat. A két előadó a város ügyeiben
is segítőkész, munkájukra számíthatunk, kiválóan dolgoznak, de várhatóan 2017. január 1-től
az építésügy a járáshoz fog tartozzon.
Az ügyintézőket, a jegyző helyettesét, a jegyzőt is mind többször jelölik ki összeférhetetlenség
okán más településekre egy-egy ügy ellátása érdekében. Ez a tendencia 2015-ben maradt.
Súlyos teher a végrehajtási eljárások lefolytatása. Ezért sok kritika éri (jogosan) a hivatalt, de
véleményem szerint az országos átlagot tartjuk. A megoldás egy járási szintű végrehajtó iroda
létrehozása lehetne. (Munkatársaim többsége helybéli, ne várjuk el tőlük, hogy foglaljanak, árverezzenek stb.)
Az ügyiratforgalom: a 2. és 3. számú mellékletként csatolom az iktatott ügyek számát. Az év
folyamán fellebbezés továbbra sem érkezett. Az ügyiratok száma nő.
A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi
adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ügyiratforgalom nem minden esetben
jelzi a ténylegesen elvégzett munka mennyiségét, vagyis a köztisztviselők nagy része, egyedi
ügyekben dönt, hoz határozatot, és az arra való odafigyelés más irányú összetett gondolkodást
igényel. Példaként említhetem az anyakönyvi munkakört, amelyben a köztisztviselő az anyakönyvezés mellett, más ügyköröket is visz, nagyszerűen, pl.: hagyaték, a helyi rendeletekből
adódó határozatok meghozatala, stb., miközben az új feladatokat is el kell végeznie.
III. Egyéb feladatok
A hivatal feladatainak jelentős részét képezi az önkormányzati intézmények működtetéséhez, a
város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenység.
A pénzügyi feladatok igen összetettek. A hatályba lépett új államháztartási számvitel gyakorlatilag megduplázta a pénzügyi dolgozók munkáját, a negyedéves jelentésekből havi jelentések
lettek, a jogszabályok ellentmondásossága néha az őrületbe kergeti a pénzügyeseket, segítsé2
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get kívülről nem remélhetnek. 2015-ben a hivatalt terhelő ellenőrzések is hatványozottan érték
őket, az ÁSZ több hónapon keresztüli kiszolgálása, beszámolók készítése az elnyert állami
pályázatokról, ezek ellenőrzésének támogatása, szinte kizárólag őket, kiemelten helyettesemet
terhelte. Munkájuk értékeléséhez az egyszerű elismerés már kevés. Köszönet illeti a pénztárost
is.
A pénzügy feladata a könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással
kapcsolatos nyilvántartások, az ingatlankataszter vezetése, elkészítik a havi jelentéseket, a
normatív támogatások igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a zárszámadás elkészítése.
A pénzügyes kolléganőim munkájával kapcsolatban ki kell emelnem, azt is, ha az adatszolgáltatást nem nyújtják be határidőre, a mulasztással érintett intézmény bírságot kap. Bírságot 2015.
évben (sem) kellett fizetnünk határidő elmulasztása miatt. Szintén jelentős többletmunkát okozott részükre a 2008-2009. években elkövetett könyvelési hibák helyrehozása.
A hivatal végzi az önkormányzat munkaügyi feladatait, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos
minden munkaügyi feladatot, a jogviszony létesítés, megszüntetés, túlóra, tiszteletdíj elszámolásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot elismerésre méltó ügyintézés mellett.
A munkaügyes kolléganőt éri minden esetben az a megtisztelő feladat, hogy a közmunkaprogramok ellenőrzésében segítse az ellenőr munkáját. Ilyen ellenőrzések voltak 2015- évben, a
nyilvántartásokat, elszámolásokat rendben találták.
Sok plusz munkát jelent a különféle statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések teljesítése, különösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik.
A fentieken túl rendelkezésre kell állnunk a különféle ellenőrzések lebonyolítása, az önkormányzatnál folytatott külső ellenőrzésekre is biztosítani kell az iratokat, illetve a segítő személyzetet.
Fejlesztésekkel kapcsolatos feladataink
Megismétlem a műszaki ügyintéző hiányát. Ismételten tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet arról, hogy a építéshatósági kollégák várhatóan 2017. január 1. naptól a Járási Hivatalhoz kerülnek. Most kollegialitásból ők segítik a városfejlesztést. A megszűntetett műszaki
ügyintézői státuszon lévő dolgozó munkaviszonyát várandóság miatt nem tudtuk megszűntetni.
A státuszra mindenképp szükségünk van. Ugyanakkor bekövetkezhet az, hogy a GYES-en lévő
dolgozó részére szabadságmegváltást, felmentési időt, végkielégítést kell fizetni, majd rövid
időn belül fel kell vegyünk egy munkatársat.
2015. évben is küzdöttünk a már lezajlott városközpont rehabilitációs pályázattal. A projektmenedzser szerződésének lejárta miatt a projektet magára hagyta, ugyanakkor a projekt a mai
napig nincs lezárva. A közbeszerzés ellenőrzése még a lezáratlan elem, a pénzügyi elszámolás
2015. évben maradéktalanul megtörtént. A közelmúltban megküldtük a közbeszerzés ellenőrzéshez ügyvédünk állásfoglalását. Várjuk a NORDA válaszát. Az EUTAF szerződésmódosítást
írt elő, ahhoz is megküldtük a szükséges kérelmet. A projektmenedzser hiányában a feladat –
mint a korábbi időszakban is – helyettesemet terhelte. A pályázattal kapcsolatos munkavégzésnek még nincs vége, jelenleg is folyamatban van egy adatszolgáltatás és az öt éves fenntartási
időszakban is eleget kell tenni jelentési kötelezettségeinknek.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a törvények szerinti ügyintézés és a kérelmek határidőben történő elvégzéséhez a megfelelő apparátus rendelkezésre áll, de a polgármester munkájának segítéséhez, az általa szükségesnek tartott feladatok ellátásához továbbra sincs elég
dolgozónk.
Húsz éve vesszőparipám a köztisztviselők anyagi megbecsülése. Tudom, hogy a közvélemény
munkatársaimat és engem is, csak fölösleges rossznak tekint, nem számíthatunk olyan közmegbecsülésre, támogatásra, mint más közalkalmazottak, azonban úgy gondolom, hogy a tár3
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sadalmi munkamegosztás részei vagyunk, azaz munkánk nem nélkülözhető. 2008 óta nincs
illetményalap emelés, 2009-ben elvették a tizenharmadik havi bérünket, és azóta az önkormányzatokra hárul a béremelés terhe. Kérem a képviselő-testületet, hogy munkatársaim részére fontoljon meg egy évközi béremelést.
A számítástechnikai rendszerek avulási ideje 3 év. 2013. évben fedezetet biztosított a Képviselő-testület informatikai fejlesztésre, akkor 3 db új számítógép megvásárlására került sor. Sajnos
a többi gép is elavult. Cseréjükre, szoftvervásárlásra fordítandó költségeket informatikusunk
felmérte. A felmérés eredménye a 2016. évi költségvetésünkben, mint forráshiányos beszerzések szerepelnek. A fejlesztések nélkülözhetetlenek, erről a közeljövőben külön előterjesztés
készül.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. március 11.
dr. Varga Tibor s.k.
jegyző
2. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a kormánytisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény,
- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról szóló 10/2010.
(VI.01.) önkormányzati rendelet
3. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK
…./2016. (IV.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről készített beszámolót.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat
továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon végezzék el, továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést.
A Képviselő-testület a béremelésre számszerű javaslatot kér
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Törvényességi záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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1. számú melléklet
Hivatali dolgozók iskolai végzettsége

Jegyző
Jegyző általános helyettese
Igazgatási ügyintéző
Szociális előadó
Adóügyintéző
Gazdálkodási ügyintéző, pénztáros
Munkaügyi előadó
Költségvetési ügyintéző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást a kintlévőségekről.
Adótartozások
2016. 03. 31.
Tartozás
Építményadó (13 adós)
Kommunális adó (174 adós)
Iparűzési adó (52 adós)
Gépjárműadó (176 adós)
Talajterhelési díj (12 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
19.243
1.480
1.947
11
6.366
122
2.894
16
4.123
344
34.573

A követelésállomány 2015. 10. 31-hez képest 2.773 eFt-tal nőtt. A tényleges adósok száma 339 fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat.
Kommunális adóban, gépjárműadóban a hátralék csökkent, építményadóban, iparűzési adóban, talajterhelési díjban a hátralék nőtt.
Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2015. 10. 31. és 2016. 03. 31. időszak között:
Építményadó
Nyitó
tartozás
18.684

túlfizetés
0

Tárgyidőszak
előírás
törlés
17.604
2.332

Befizetés
14.738

1 oldal a 7 oldalból

Záró
tartozás
19.243

túlfizetés
25

Tájékoztató követelések állományáról
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Kommunális adó
Nyitó
tartozás
1.984

túlfizetés
152

Tárgyidőszak
előírás
törlés
4.963
173

Befizetés

Tárgyidőszak
előírás
törlés
226.954
33.530

Befizetés

Tárgyidőszak
előírás
törlés
9.996
674

Befizetés

Tárgyidőszak
előírás
törlés
3.197
0

Befizetés

4.740

Záró
tartozás
1.947

túlfizetés
65

Záró
tartozás
6.366

túlfizetés
23.870

Záró
tartozás
2.894

túlfizetés
129

Záró
tartozás
4.123

túlfizetés
117

Iparűzési adó
Nyitó
tartozás
6.353

túlfizetés
23.677

193.604

Gépjárműadó
Nyitó
tartozás
3.106

túlfizetés
169

9.494

Talajterhelési díj
Nyitó
tartozás
1.673

túlfizetés
37

827

Forgalomból kivonást kezdeményeztünk az Okmányirodánál 1 adózó egy éven túli gépjárműadó tartozása miatt. Az adózó rendezte tartozását, gépjárművét visszahelyeztettük forgalomba.
Munkabérből letiltást kezdeményeztünk 2 adózónál 68eFt adótartozásra és 4eFt pótléktartozásra az elmúlt időszakban.
Végrehajtónál jelenleg 57 adózó van, 6.615 eFt adótartozással és 704 eFt pótléktartozással.
2015. 10. 31. és 2016. 03. 31. között Dr. Balla Zoltán végrehajtónak átadtunk 17 adózót végrehajtásra 4.123 eFt adó- és 107 eFt pótléktartozással.
Az önálló bírósági végrehajtó utalt az elmúlt időszakban összesen 343 eFt-ot:
97 eFt-ot iparűzési adóra
148 eFt-ot gépjárműadóra
17 eFt-ot kommunális adóra
81 eFt-ot késedelmi pótlékra
NAV-hoz 2 adózót adtunk át 113 eFt adó és 2 eFt pótléktartozással végrehajtásra az elmúlt időszakban.
A NAV-hoz végrehajtásra átadott adózók közül 3 adós fizetett számlánkra 121 eFt adót és 2
eFt pótlékot. Kértük a végrehajtási eljárás megszüntetését
A NAV-hoz összesen így 5 adózó van átjelentve végrehajtásra 12.243 eFt adó- és 1.705 eFt
pótléktartozással.
Az elmúlt időszakban nyomon követtük azon adózók befizetésit, akik részletfizetést kértek és
kaptak is. Jelenleg 27 adósunk teljesíti a részletfizetését. Az elmúlt időszakban 11 adós részletfizetést, 1 adózó fizetési halasztást kapott.
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Végrehajtási eljárást kezdeményeztünk az alábbi adótartozásokra
Befizettek ebből a tartozásAdónem
Tartozás 1.000 Ft-ban
ból 1.000 Ft-ban
Építményadó
161
64
Kommunális adó
338
268
Iparűzési adó
1.363
702
Gépjárműadó
788
427
Talajterhelési díj
3.991
0
Késedelmi pótlék
170
55
Összesen
6.811
1.516

Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre a tartozásukról, tájékoztatást kaptak. Akinek az
egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozása, kérésére
átvezettük.
Felszámolás alatt 8 adózó van, adótartozásuk 5.131 eFt, pótléktartozásuk 951 eFt. 2 új felszámolási eljárás indult. Követelési igényünket a felszámolónak benyújtottuk 493 eFt
adótartozásra és 22 eFt pótléktartozásra. 3 felszámolási eljárást befejeztek. Az adózók 27
eFt adóval és 4 eFt pótlékkal tartoztak. Követelési igényünk vagyoni fedezet hiányában nem
került kielégítésre, tartozásukat töröltük.
3 adózó kényszertörlési eljárás alá került az elmúlt időszakban, 297 eFt adótartozással
és 125 eFt pótléktartozással. Az eljárásokat befejezték, tartozásukat töröltük a nyilvántartásból.
A 2016. március 16-én esedékes befizetésekről kiküldtünk 1672 db értesítést, ez tartalmazza az adósok adószámláján lévő hátralékot is.
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról:
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatala nyilvántartás szerint Dr.
Balla Zoltán önálló bírósági végrehajtó:
-jelzálogjogot jegyeztetett be Rétság Város önkormányzata javára 7 adózónál 400 eFt adótartozásra és járulékaira.
-jelzálogjog bejegyzési kérelmet küldött kezdeményezésünkre Dr. Balla Zoltán a Nógrád
Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatalának 3 adózónál 688 eFt adótartozásra és járulékaira az elmúlt időszakban.

1.

Bejegyzett
követelés
összege (eFt)
699

Bejegyzés típusa

Dátum

2.

59

jelzálogjog

3.

87

jelzálogjog

4.

58

jelzálogjog

5.

70

jelzálogjog

6.

57

jelzálogjog

7.

77

jelzálogjog

8.

65

jelzálogjog

Megjegyzés

végrehajtási jog

2014.04.14. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végrehajtási jog bejegyezve
2015.03.02. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2015.04.22. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2014.04.22. tartozását kifizette, jelzálogtörlés folyamatban
2015.06.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2014.07.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2014.11.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2014.09.23 végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá3
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9.

51

jelzálogjog

10.

51

jelzálogjog

11.

70

jelzálogjog

12.

95

jelzálogjog

13.

47

jelzálogjog

14.

39

jelzálogjog

15.

47

jelzálogjog

16.

609

jelzálogjog

17.

27

jelzálogjog

18.

52

jelzálogjog
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logjog bejegyezve
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyezve
2016.03.31. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyzést kértünk
2016.03.31. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyzést kértünk
2016.03.31. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzálogjog bejegyzést kértünk

2016. január 15-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 20 adós, 50-100 eFt
között 17 adós tartozott.
2016. április 15-én is kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 14 adós, 50-100 eFt
között 7 adós tartozik.
A jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 16 adózóval csökkent.
A 2016. 04. 15-i kifüggesztett adóslistán összesen 21 adózó szerepel. Közülük:
-2 adózót átadtunk NAV-hoz behajtásra, adótartozásuk 813 eFt, ez 2 adózó ingatlantulajdonnal
nem rendelkezik, jelzálogjog bejegyzés nem lehetséges.
-2 adózó ellen végrehajtási eljárás indult tartozása 898 eFt, ingatlantulajdona nincs, jelzálogjog
bejegyzés nem kezdeményezhető.
-5 adózó felszámolási eljárás alatt van, adótartozásuk 4.620 eFt. A felszámolási eljárás alatt
lévő adózók közül 4 adózónak nincs ingatlana, 1 adózó ingatlantulajdonnal rendelkezik. A felszámolási eljárásokhoz csatlakoztunk követelési igényünk benyújtásával.
Az ingatlantulajdonnal rendelkező adósnál jelzálogjog bejegyzés nem történt a felszámolási
eljárás megkezdése előtt. Az adós tartozására 2013. 09. 11-én végrehajtási eljárást indítottunk,
követelésünket 2013. 10. 09-én végrehajtónak átadtuk behajtásra. Eközben az adós ellen felszámolási eljárás indult, melyhez 2014. 01. 22-én csatlakoztunk követelési igényünk benyújtásával.
-1 adózónál felszámolási eljárás megkezdése van folyamatban, adótartozása15.370 eFt. Ingatlanára végrehajtási jog volt bejegyezve, ingatlanát eladta.
-11 adózó tartozását átadtuk végrehajtónak behajtásra:
Ebből: - 3 adózónak nincs a tulajdonában ingatlan, tartozásuk 527 eFt.
- 1 adózótól letiltás van folyamatban, tartozása 61 eFt
- 6 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve, vagy a bejegyzés folyamatban van, tartozásuk 598 eFt
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői
intézkedésekről:
Polgármesteri intézkedések:
Kezdeményeztem Rétság Város Önkormányzatának ügyvédjénél a legnagyobb adótartozással
rendelkező cég felszámolási eljárását. A cég adótartozása 15.370 eFt, pótléktartozása 2.871
eFt. A bírói végzés szerint a cég felszámolási eljárása folyamatban van.
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Helyi adóval kapcsolatban az adósokat az ügyintézőhöz irányítottam. Eredményes közreműködésemre a DMRV elismerte, hogy az egyik adósunk rákötött a csatornára. A nyilvántartásukban nem szerepelt, a Polgármesteri Hivatal felé is úgy nyilatkoztak, hogy talajterhelési díjfizetésre kötelezett. A tartozása így nem volt valós tartozás, szennyvízdíjat kell fizetnie, nem talajterhelési díjat.
Jegyzői intézkedések:
Jegyzői kezdeményezésre a NAV-hoz is küldtünk behajtásra tartozókat. A NAV-hoz behajtásra
átadott adózók tartozásai befizetése után a jegyző megszüntette a végrehajtási eljárásokat. Az
egyéb követelések tekintetében figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások kiküldését, és a beérkezett befizetéseket. Tájékoztatja az adósokat a részletfizetési lehetőségekről.
A jegyző a térítési díjak tekintetében intézkedett a tartozások végrehajtásra átadásáról.

Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások:
Lakbér: Kettő fő tartozik összesen lakbérrel 67 225.- Ft értékben. A tartozás csökkent az előző
beszámolóhoz képest 7.120.- forinttal.
Közterület és hirdetőtábla: Közterület használat tartozás a Piactéren lebontott faházak tulajdonosai közül 2 fő, összege 52.200.- forint. A hirdetőtáblák használati díjával 7 fő tartozik öszszesen 151 146.- forinttal. 6 fő korábbi évekről fennmaradó tartozása ebből 117 346.- forint.
Hirdetőtábla használati díjaknál előző beszámolóhoz képest 33.800.- forinttal nőtt a tartozás.
Bérleti és egyéb szolgáltatások továbbszámlázása: Rezsi díjak továbbszámlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében 840.650.- forint tartozása van két bérlőnek, mely egy
havi továbbszámlázott szolgáltatás díja. Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás 33 020.- forint.
Egyéb bérleti díj tartozása van még 1 főnek: 7.350.- Ft.
Köztemetés részletfizetési kérelemben engedélyezett összeget (100.000.- Ft) 1 fő nem fizette,
ezért letiltásra került sor, mely eredményesen zárult.
Bértartozása 4 főnek van jogalap nélküli számfejtés táppénz korrekciója miatt 110.566.- forint,
1.686.- forinttal kevesebb az előző beszámolóhoz képest.
Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél március 31-én hátralék 504 931.- Ft.
A tartozás 33 fő étkezési térítési díja, ez 18.307.- forinttal nőtt az előző beszámolóhoz képest.
Térítési díj befizetés ezen a héten van, várhatóan a tartozások nagy része rendeződik. Ezen
tartozásokból 9 fő végrehajtásra van átadva 328.743.- forint összeggel, melyből 14.076.- forint
időközben megfizetésre került. Szociális étkezőink közül 5 fő tartozik térítési díjjal. A hátralék
összege 64.650.- forint, 18.935.- forinttal több, mint az előző befizetések után. Tartós tartozása négy főnek van, végrehajtásra át lettek adva 40.699.- összeggel. A térítési díj tartozásokról
is felszólításokat küldünk.
Óvodai intézményi étkezés: Óvodai intézményi étkezés tartozás jelenleg nincs. Ez 5.600.forinttal kevesebb, mint az előző befizetések után.
A hátralékosoknak folyamatosan küldünk fizetési felszólítást, ill. amennyiben lehetőség van rá
telefonon vagy személyesen is figyelmeztetjük az ügyfeleket a tartozásukra.
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat.
Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról. A decemberi értesítés szerint 22 fő tartozik 3.158 eFt-tal..
5

Tájékoztató követelések állományáról

Megnevezés

Lakbér
Közterület
Hirdetőtábla
Bérleti díj
Továbbszámlázott
szolg. önk.
Továbbszámlázott
szolg. ph
Köztemetés
Iskola étkezés tér.díj
Szoc.térítési díj
Óvoda térítési díj
Munkabér
OTP lakástám.hitel
Összesen:
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Nyitó
Lejárt
Összes
Összes
Jelenlegi Követelés
állomány határidejű tartozás befizetés
hátralék
változás
előírás
74 345
19 935
94 280
27 055
67 225
-7 120
52 200
0
52 200
0
52 200
0
117 346
33 800 151 146
0
151 146
33 800
110 328
7 350 117 678
110 328
7 350 -102 978
382 440
33 020 415 460
382 440
33 020 -349 420
325 583

840 650 1 166 233

325 583

840 650

515 067

100 000
486 624
45 715
5 600
112 252
3 116 839
4 929 272

0 100 000
519 007 1 005 631
64 650 110 365
0
5 600
0 112 252
41 396 3 158 235
1 559 808 6 489 080

100 000
486 624
45 715
5 600
1 686

0
504 931
64 650
0
110 566
3 158 235
4 989 973

-100 000
18 307
18 935
-5 600
-1 686
41 396
60 701

1 485 031

Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális segély)
Aktív korúak ellátásra való jogosultságok megszüntetésével és visszafizetési kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatosan 2016. március 31. napjáig az alábbi tájékoztatást nyújtom:

1
2
Összesen

Követelés nyitó állománya
2015. augusztus 31én

Csökkenés
összege

59.300.6.621.65.921.- Ft.

1000.6.621,1.000.-

Csökkenés oka
Részletfizetés

Követelés záró állománya
2016. március 31-én

58.300.0
58.300.-

Fentieket figyelembe véve az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében 2016. március 31. napján az összes követelésállománya: 58.300.- Ft.
Ez az előző beszámolóhoz képest 7.621.- Ft-os csökkenést jelent az aktív korú ellátások
tekintetében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen

Rétság, 2016. április 18..
Hegedűs Ferenc
polgármester
2
Jogszabályi hivatkozások
---3

Határozati javaslatok
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
….../2016.(IV.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul
veszi.
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is
aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ALAPÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A január havi ülésen megszületett a döntés, hogy létre kell hozni a Család- és Gyermekjóléti
központot.
Az intézmény alapítása a Képviselő-testület hatásköre. Az intézményalapítás első két legfontosabb lépése az Alapító okirat elfogadása/megalkotása és a vezető kinevezése.
Az Alapító Okirat tervezetét elkészítettük, kérem elfogadását.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. március 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
-

az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§, és az annak végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§ (1) és (2) bekezdése,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
40/A. §

-

1 oldal a 2 oldalból

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okirata

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának elfogadásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Alapító Okiratot jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző

Okirat száma:

101/2016.

2

Okirat szamma: 101/2016.

Alapímtó m ó kirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Rétsági Család- és
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A kó lltségmgvégtégmsi szégrv
1.1.1. méggnégvégzégmség: Régmtsamgi Csalamd- égms Gyégrmégkjó mlégmti Kó lzpó nt
1.2.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv
1.2.1. szégmkhéglyég: 2651 Régmtsamg, Ramkó mczi úmt 34.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv alapímtamsamnak damtúma: 2016. amprilis 1.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv iramnyímtó m szégrvégmnégk

3.1.1. méggnégvégzégmség: Régmtsamg Vamró s Ománynkó rmamnyzat Kégmpviségló eteg-tégstúllégtég
3.1.2. szégmkhéglyég: 2651 Régmtsamg, Ramkó mczi úmt 20.
3.2.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv fégnntartó mjamnak

3.2.1. méggnégvégzégmség: Régmtsamg Vamró s Ománynkó rmamnyzata
3.2.2. szégmkhéglyég: 2651 Régmtsamg, Ramkó mczi úmt 20.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A kó lltségmgvégtégmsi szégrv kó lzfégladata: Magyaró rszamg héglyi ó lnkó rmamnyzató kró ml szó mló m 2011. égmvi
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bégkégzdégms 8. pó ntja szégrinti szó ciamlis szó lgamltatamsó k égms égllamtamsó k.
Csalamd- égms gyégrmégkjó mlégmti kó lzpó nt fégladatainak égllamtamsa a gyégrmégkégk végmdéglmégmró etegl égms a
gyammúlgyi igazgatamsró ml szó mló  m 1997. égmvi XXXI. tó lrvégmnybégn (tó vambbiakban: Gyvt.)
méggfó galmazó ttak szégrint.

4.2.
1

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv fó etegtégvégmkégnységmgégmnégk amllamhamztartamsi szakamgazati bégsó ró lamsa:
szakamgazat szamma

szakamgazat méggnégvégzégmség

889900

Mamshó vam négm só ró lható m éggyégmb szó ciamlis égllamtams bégntlakams négmlkúll

4.3.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv alaptégvégmkégnységmgég: A Gyvt. régndéglkégzégmségi égmrtéglmégmbégn alapégllamtamsi
fégladatai só ramn gó ndó skó dik, az útcai, a kó mrhamzi szó ciamlis múnkamró ml, a kapcsó lattartamsi
úlgylégtégkró etegl égms a gyégrmégkvégmdéglmi kégmszégnlégmti szó lgamlatró ml.
Fégladatai:
A gyégrmégkjó mlégmti kó lzpó nt a gyégrmégkjó mlégmti szó lgamlatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bégkégzdégmség
égms az Szt. 64. § (4) bégkégzdégmség szégrinti amltalamnó s szó lgamltatamsi fégladatain túml
a) a gyégrmégk csalamdban négvéglkégdégmségmnégk égló etegséggímtégmség, a gyégrmégk végszégmlyégztégtégttségmgégmnégk
méggégló etegzégmség égmrdégkégmbégn a gyégrmégk igégmnyéginégk égms szúlkségmglégtéginégk méggféglégló  eteg ó lnamlló m
éggyégmni égms csó pó rtó s spégciamlis szó lgamltatamsó kat, pró gramó kat nyúmjt, améglynégk kégrégtégmbégn
biztó símt
aa) útcai égms – ha a héglyi viszó nyó k azt indó kó ljamk – lakó mtéglégpi szó ciamlis múnkamt,
ab) kapcsó lattartamsi úlgyéglégtégt, égnnégk kégrégtégmbégn kó lzvégtímtó etegi égljamramst, idég négm égmrtvég a
62/E. § égms a 132. § (6) bégkégzdégmség szégrinti kó lzvégtímtó etegi égljamramst
ac) – ha a héglyi viszó nyó k azt indó kó ljamk – kó mrhamzi szó ciamlis múnkamt,
ad) gyégrmégkvégmdéglmi jéglzó etegrégndszégri kégmszégnlégmti szó lgamlató t,
aég) jó gi tamjégmkó ztatamsnyúmjtamst égms pszichó ló mgiai tanamcsadamst,
af) csalamdkó nzúltamció mt, csalamdtégrampiamt, csalamdi dó lntégmshó zó m kó nfégrégnciamt ,
b) a gyégrmégkvégmdéglmi gó ndó skó dams kégrégtégmbég tartó zó  m ható msamgi intégmzkégdégmségkhégz
kapcsó ló mdó m, a gyégrmégkégk végmdéglmégmrég iramnyúló m tégvégmkégnységmgégt lamt égl, améglynégk kégrégtégmbégn
ba) kégzdégmégmnyégzi a gyégrmégk végmdéglégmbég végmtéglégmt vagy súmlyó sabb fó kú m végszégmlyégztégtégttségmg égségtégmn a gyégrmégk idégiglégnégs hatamlyúm églhéglyégzégmségmt, négvéglégmsbég végmtéglégmt,
bb) javaslató t kégmszímt a végszégmlyégztégtégttségmg mégmrtégmkégmnégk méggféglégló etegégn a gyégrmégk
végmdéglégmbég végmtéglégmrég, illégtvég a csalamdi pó mtlégmk tégrmégmszégtbégni fó rmamban tó lrtégmnó eteg
nyúmjtamsamra, a gyégrmégk tankó ltéglégzégttségmgég tégljégsímtégmségmnégk égló etegmó zdímtamsamra, a
gyégrmégk csalamdjambó ml tó lrtégmnó eteg kiégméglégmségmrég, a légégndó eteg gó ndó zamsi héglyégmrég, vagy annak
méggvamltó ztatamsamra, valamint a gyégrmégk méggégló etegzó  eteg pamrtfó gamsamnak méglló etegzégmségmrég,
églrégndéglégmségmrég, fégnntartamsamra égms méggszúlntégtégmségmrég,
bc) éggyúlttmúetegkó ldik a pamrtfó gó  m féglúlgyégló etegi szó lgamlattal égms a méggégló etegzó  eteg pamrtfó gó m
féglúlgyégló etegvégl a búetegnismégmtlégms méggégló etegzégmség égmrdégkégmbégn, ha a gyammható msamg églrégndégltég a
gyégrmégk méggégló etegzó eteg pamrtfó gamsamt,
bd) a csalamdjambó ml kiégméglt gyégrmégk visszahéglyégzégmség égmrdégkégmbégn csalamdgó ndó zamst végmgégz
– az ó tthó nt nyúmjtó m égllamtamst, illégtvég a tégrúllégti gyégrmégkvégmdéglmi szakszó lgamltatamst
végmgzó eteg intégmzmégmnnyégl éggyúlttmúetegkó ldvég – a csalamd gyégrmégknégvéglégmsi kó lrúllmégmnyéginégk
méggtégrégmtégmségmhégz, javímtamsamhó z, a szúlló  eteg égms a gyégrmégk kó lzó ltti kapcsó lat
héglyrégamllímtamsamhó z,
bég) útó mgó ndó zamst végmgégz – az ó tthó nt nyúmjtó m égllamtamst, illégtvég a tégrúllégti gyégrmégkvégmdéglmi
szakszó lgamltatamst végmgzó  eteg intégmzmégmnnyégl éggyúlttmúetegkó ldvég – a gyégrmégk csalamdjamba
tó lrtégmnó eteg visszaillégszkégdégmségmhégz,
bf) végmdéglégmbég végtt gyégrmégk égségtégmbégn églkégmszímti a gó ndó zamsi-négvéglégmsi tégrvégt,
csalamdgó ndó zamst végmgégz, illégtvég a gyammható msamg méggkégrégségmségmrég a csalamdi pó mtlégmk
tégrmégmszégtbégni fó rmamban tó lrtégmnó  eteg nyúmjtamsamhó z kapcsó ló mdó  m pégmnzféglhasznamlamsi
tégrvégt (a tó vambbiakban: pégmnzféglhasznamlamsi tégrvégt) kégmszímt,
c) szakmai tammó gatamst nyúmjt az égllamtamsi tégrúllégtégmn múetegkó ldó  eteg gyégrmégkjó mlégmti szó lgamlató k
szammamra.

4.4.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv alaptégvégmkégnységmgégmnégk kó rmamnyzati fúnkció m szégrinti méggjégló llégmség:
kó rmamnyzati
fúnkció mszamm

kó rmamnyzati fúnkció m méggnégvégzégmség

1

104012

Gyégrmégkégk amtmégnégti égllamtamsa

3

104043

Csalamd égms gyégrmégkjó mlégmti kó lzpó nt
2

4.5.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv illégtégmkégsségmgég, múetegkó ldégmsi tégrúllégtég: Régmtsamg Jamrams kó lzigazgatamsi tégrúllégtég.

4.6.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv vamllalkó zamsi tégvégmkégnységmgégmnégk féglsó eteg hatamra vamllalkó zamsi tégvégmkégnységmgégt
négm végmgégz.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrv végzégtó etegjégmnégk méggbímzamsi régndjég: A kó lltségmgvégtégmsi szégrv végzégtó etegjégmt a
kó lzalkalmazó ttak jó gamllamsamró ml szó mló m 1992. égmvi XXXIII. tó lrvégmny 23. § alapjamn a Kégmpviségló etegtégstúllégt mégghatamró zó tt idó etegtartamra, ó lt égmvrég négvégz ki.

5.2.

A kó lltségmgvégtégmsi szégrvnégml alkalmazamsban amlló m szégmégmlyégk jó gviszó nya:
fó glalkó ztatamsi jó gviszó ny

jó gviszó nyt szabamlyó zó m jó gszabamly

kó lzalkalmazó tti

a kó lzalkalmazó ttak jó gamllamsamró ml szó mló m 1992. égmvi XXXIII.
tó lrvégmny

2

múnkaviszó ny

a múnka tó lrvégmnykó lnyvégmró etegl szó mló m 2012. égmvi I. tó lrvégmny

3

méggbímzamsi jó gviszó ny

a Pó lgamri Tó lrvégmnykó lnyvró etegl szó mló m 2013. égmvi V. tó lrvégmny

1

6. Záró rendelkezés
Jéglégn alapímtó m ó kirató t 2016. mamjús 1. napjamtó ml kégll alkalmazni.

Kéglt: Régmtsamg, 2016. mamrciús ……
P.H.

Héggégdúetegs Fégrégnc
pó lgamrmégstégr
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Árajánlat elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetés tárgyalásakor jeleztem, hogy a 2015. évi karbantartási terv folytatásaként ebben az évben be kell fejezni a Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújítását.
A Könyvtár hatalmas üvegablakai miatt az intézményben nyáron, kánikulában elviselhetetlen a
hőség. Ezt már több könyvtárlátogató is megjegyezte, sőt volt olyan is, aki azt mondta, hogy
mindaddig, amíg nem enyhül a kánikula nem hajlandó az intézmény szolgáltatásait igénybe
venni. Időseket, betegeket különösen megviseli a nyári igen magas belső hőmérséklet.
Szakértők véleményét kikérve azt a javaslatot kaptuk, hogy először az elektromos hálózatot kell
felújítani, a régi alumínium vezetékek nem fogják bírni klímaberendezés beszerelését. Az elektromos hálózat felújítása megtörtént. A klímaberendezés beszerelésére helybeli vállalkozót nem
találtunk. Egy Rétságon is közkedvelt, szakemberként elismert vállalkozó vállalná a kivitelezést.
Árajánlatát az előterjesztéshez csatolom. Árajánlata bruttó 3 838 702 Ft. A vállalkozó a szerződés-tervezetét is megküldte, melyet szintén az előterjesztéshez csatolom.
Az árajánlat elfogadása esetén biztosítani kell a 2016. évi költségvetésben a beruházás fedezetét, melyre a tartalék feloldása mellett teszek javaslatot.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 20.

Dr. Szájbely Ernő s.k.
PVB elnöke

1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elbírálása

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár klímaberendezéssel történő ellátásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület Srám András egyéni vállalkozó bruttó 3 838 702 Ft végösszegű árajánlatát
elfogadja. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt a Vállalkozási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a klímaberendezés beszerelésének költségét a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetést az éves költségvetés soron következő módosításakor ütemezni kell.
Határidő: szerződés aláírására 2016. május 6., majd szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Cím:
Tel./Fax:
Mobil:
E - mail:
Adószám:
Váll. Ig. szám:
Bankszámla:

2642 Nógrád Ady E. u. 9.
06 (35) 362 - 361
06 (30) 2296 - 600
sramandras@t-online.hu
49037256-2-32
EV - 3299808
11741031 - 20011325

Vállalkozási szerződés száma: V2016/05

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)

Amely létrejött egyfelől Rétság Város Önkormányzata
Székhelye:
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
Statisztikai számjele:
15735492-8411-321-12
Adószáma:
15735492-2-12
Bankszámlaszáma:
11741031-15451615
képviseletében Hegedűs Ferenc polgármester, mint megrendelő ( továbbiakban: Megrendelő)

Másfelől
Srám András Egyéni Vállalkozó
Székhelye:
2642 Nógrád, Ady E u.9
Cégjegyzékszáma:
3299808
Adószáma:
49037256-2-32
Bankszámlaszáma:
11741031-20011325
képviseletében Srám András Egyéni Vállalkozó, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
között a következők szerint:

1. A Vállalkozó vállalja, hogy a 2016/05 ajánlat szerinti klímák
megrendelő számára elvégzi.
Megvalósítás helyszíne: - Rétság Városi Könyvtár

telepítését, beüzemelését a

2. A Vállalkozó a szükséges anyagokat az ajánlatban meghatározott mennyiségben és minőségben
beszerzi. A teljesítéshez felhasznált anyagokat, gépeket új és hibamentes állapotban beépíti.
3. Vállalkozói díj az ajánlat alapján: Nettó:
Áfa:
Bruttó:

3 022 600,- Ft
816 102,- Ft
3 838 702,- Ft

A vállakozói díjat a Felek egyösszegű átalányáron határozzák meg. A vállalkozói díj magában
foglalja a kivitelezéshez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.
4. Számlázási és pénzügyi elszámolás:
A számla fizetési határideje a számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belül banki átutalással.

5.A szerződés az aláírás napján lép hatályba. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a vállalt munkát
legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül elvégzi és átadja a
megrendelőnek.
6. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről,
amelynek a szerződés teljesítésére kihatással lehet.A Megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt –
bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért
azonban a Vállalkozó akkor is felel, ha a Megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte.
7. A szükséges munkavégzés időpontjait a Vállalkozó állapítja meg. Ezek az időpontok azonban
nem lehetnek korábbiak, mint a munkavégzés időpontjai jelentésének a Megrendelőhöz való
megérkezését követő 3.-ik munkanap.
A Megrendelő köteles a munkavégzések napjain a
szükséges munkaterületet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Amennyiben
a Megrendelő mulasztásából meghiúsul a munkavégzés, a Megrendelő vállalkozási díj napi 1
százalékának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.
8. Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó állapítja meg. Ez az időpont azonban nem lehet
korábbi, mint az átadás-átvétel időpontja jelentésének a Megrendelőhöz való megérkezését követő
5.-ik munkanap. Amennyiben a Megrendelő mulasztásából meghiúsul az átadás-átvétel, a
Vállakozó naptári naponként a vállalkozási díj 1 százalékának megfelelő kötbért számíthat fel.
9. Az átadás-átvételt követően a Vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint
azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett. Ezen felelőség
az átadás-átvételt követő 2 évre terjed ki, ezen időtartam alatt a teljes költség a Vállalkozót terheli.
10. A Vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 1 százalékának
megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. ( kivéve vis maior )
11. Amennyiben a Megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti,
a vállalkozási díj napi 1 százalékának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.
12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a
Megrendelő részéről Hegedűs Ferenc polgármester, a Vállalkozó részéről Srám András
cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. A teljesítés körében a Megrendelő nevében Mezőfi
Zoltán alpolgármster járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos
nyilatkozatokat. A Vállalkozó a vele való kapcsolattartásra Srám Andrást jelöli ki.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó rendelkezései az
irányadóak. A szerződő felek jogvita esetén kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét.
14. Melléklet: 2016/05 árajánlat.
Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik
aláírták.

Rétság,…………….

......................................................................
Megrendelő

.......................................................................
Vállalkozó

ÁTADÁS - ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rétság Város Önkormányzata, Rétság Rákóczi út. 20..területén.
Tárgy:

A V2016/05 számú vállalkozási szerződés átadás – átvételi eljárása.

Jelen vannak:

Megrendelő részéről: Mezőfi Zoltán alpolgármester
Vállalkozó részéről:

Srám András

A felek képviselői az munkavégzési területet együttesen bejárták, az elkészült munkát részletesen
egyeztették.
Megállapították, hogy a kivitelezés a V2016/05 számú vállalkozási szerződés, valamint a 2016/05
számú árajánlatnak megfelelően történt.
A felek megállapították, hogy a munka befejezése a Megrendelő által kitűzött határidőre megtörtént
A Megrendelő a munkát a Vállalkozótól minőségi és mennyiségi kifogás nélkül átvette és ezzel
tudomásul vette, hogy a V2016/05 ajánlatban szereplő végszámla, melynek összege 3 838 702,-Ft
benyújtható, kifizethető.

Rétság, …………………..

----------------------------------------Megrendelő

--------------------------------------Vállalkozó

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) című pályázaton történő indulás
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A terület- és településfejlesztés operatív program (TOP) keretében újabb pályázati felhívás jelent meg, a pályázati felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15)
A korábban már ismertetett pályázatokhoz hasonlóan a támogatás maximális mértéke
itt is az összes elszámolható költség 100 %-a. Az igényelhető támogatás minimum 10
millió Ft, maximum 400 millió Ft, a támogatási kérelmek benyújtására 2016. április 22től 2016. június 7-ig van lehetőség.
A pályázat keretén belül támogatható (többek között) az önkormányzatok tulajdonában
lévő alábbi intézmények, épületek energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, megújuló energiaforrások használata:
− Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület, kollégium, tornaterem, tanműhely;
− Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
− TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (pl. fogorvosi
alapellátás);
− TOP 4.2.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (pl. étkeztetés);
− TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (pl. óvoda).
A pályázati kiírás szerint a fejlesztendő épületnek 100 %-ban önkormányzati tulajdonban kell állnia.
Jelen pályázat keretében több önkormányzati épület felújítása támogatható ezek közül
javaslom a középiskola épületének felújítását (ennél az épületnél az azbesztmentesítés, valamint az akadálymentesítés költségként elszámolható), valamint a polgármesteri hivatal épületének felújítását. Ez utóbbinál probléma, hogy az épület 2 helyrajzi
számon szerepel (415/2 hrsz: polgármesteri hivatali rész, 415/1 hrsz: földhivatali rész),
illetve a két épület közös gépészettel rendelkezik. Feltettük a kérdést a pályázat kiírója
felé, hogy ebben az esetben támogatható-e a beruházás, a választ várjuk. Ugyancsak
probléma, hogy a 415/2 hrsz-ú ingatlanban van nem önkormányzati tulajdon (3 db iroda állami tulajdonban van). Erre megoldást jelenthet, hogy a 415/1 hrsz-ú ingatlanban

1 oldal a 4 oldalból
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lévő önkormányzati tulajdonú épületrészeket felajánljuk csereként. Amennyiben a
Képviselő-testület és az állami tulajdon kezelője (Nógrád Megyei Kormányhivatal
Földhivatala) is támogatja a cserét, úgy az épület felújítására a pályázat benyújtható
(amennyiben a 2 helyrajzi szám nem kizáró ok).
A pályázaton való indulás esetén kérem a Képviselő-testületet, hogy a pályázat előkészítésével, megalapozó tanulmányok elkészítésével bízzuk meg a Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft-t. A munkák díjai a pályázat keretén belül elszámolhatóak.
Ugyancsak javaslom a pályázaton való indulás esetén árajánlat kérését a tervezési
munkák elvégzésére, valamint energetikai tanúsítvány elkészítésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a pályázatokon való indulást támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 20.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslatok
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15) című pályázaton történő indulás című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
Középiskola tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a középiskola TOP-3.2.1-15 pályázat keretében történő
energetikai korszerűsítését.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a középiskola TOP-3.2.1-15 pályázat keretében történő energetikai korszerűsítését.

Polgármesteri hivatal tekintetében:
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a polgármesteri hivatal TOP-3.2.1-15 pályázat keretében
történő energetikai korszerűsítését. Felhatalmazza a polgármestert a 415/2/A/20,
415/2/A/21 és 415/2/A/22 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében tárgyalásokat folytasson le. A tulajdonjog megszerzésének feltételeiről a Képviselő-testület
dönt.
Határidő: tulajdonjog megszerzésére, pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a polgármesteri hivatal TOP-3.2.1-15 pályázat keretében történő energetikai korszerűsítését.

Pályázaton való részvétel támogatása esetén:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület támogatja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. megbízását
a pályázatok előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatosan.
Határidő: Nógrád Megyei Önkormányzat értesítésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a tervezési munkák elvégzésére az alábbi cégektől, tervezőktől kér
árajánlatot:
1. Kovaterv Építész Iroda Kft., Kovács Miklós, 3041 Héhalom, Petőfi S. út 11.
2. Borea-67 Építész Bt., Kovács Gábor, 2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
3. Hászné Szikora Zsuzsanna, 2640 Szendehely, Kápolna utca 47.
Határidő: árajánlat megkérésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA

A Képviselő-testület az energetikai tanúsítás elvégzésére az alábbi tanúsítóktól kér árajánlatot:
1. Pap József, 3127 Kazár, Hunyadi út 7.
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2. Horváth Zoltán, 2660 Balassagyarmat, Ady E. utca 29/A.
3. Letfusz Károly, 2600 Vác, Petőfi utca 13.
Határidő: árajánlat megkérésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. április 20.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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FELHÍVÁS
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energetikai felújításának megvalósítására, megújuló
energiaforrások fokozott bevonásával, megyei területi szereplők részére

A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A felhívás kódszáma: TOP-3.2.1-15
Magyarország Kormányának felhívása az önkormányzatok és 100% önkormányzati tulajdonban álló
1
gazdasági társaságok számára, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés
megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány a magyarországi önkormányzatok
együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.



A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a
rendelkezésre álló forrás erejéig.



Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás
legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 250 millió Ft összegű támogatási előleget
biztosít.

2

3

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




1

projektjük megvalósításával hozzájárulnak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság
céljának eléréséhez;
a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet;
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását.

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek.
Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 3. és 4. fejezetekben.
2
A projekt értékelés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
3
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai célja az alacsony széndioxidkibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése, csatlakozva a globális erőfeszítésekhez. Bár a
klímaváltozás alapvető okainak nagy része a városias térségekben összpontosul, a széndioxid-kibocsátás
csökkentés és az erőforrás-hatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent, így a
város-vidék együttműködés is nagy szerepet kaphat a célkitűzések megvalósításában.
A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a
2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami
teljesítéséhez. Mindezek hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban
részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra
elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez illetve a Magyarország Megújuló Energia
Hasznosítási Cselekvési Tervében 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló energia részarány eléréséhez.
Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb
energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként
jelenik meg:
- a megyei-, települési- illetve nemzetiségi önkormányzatok tulajdonában lévő intézmények,
épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és
fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó
üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják;
- a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól,
ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a
projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának
ösztönzése, népszerűsítése.
Tárgyi felhívás a területi
a megvalósítását szolgálja.

szereplők

Kormány

által

elfogadott

integrált területi

programjainak

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes
elszámolható költség alapon, a TOP beavatkozási területén: 59 881 millió Ft
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 59 881 millió Ft, amely mértéke minden
esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
Az egyes területi szereplők területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus
melléklet tartalmazza.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban finanszírozza.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról alapján.
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2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig
fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu
oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
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Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
5

a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső
határoló szerkezeteik korszerűsítése által
-

Épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló, a felhívás megjelenésekor hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet
(továbbiakban: TNM rendelet) 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott
„hazai vagy uniós pályázati
forrás” felhasználása esetében alkalmazandó
követelményeknek megfelelően a külső határoló szerkezetek (beleértve a pince- és
zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső
nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének
javításával.

b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület
legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:
-

-

hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje
korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);
fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő
szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítései (A távhőszolgáltató tulajdonában lévő,
jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével, mert azok felújítása KEHOP-ból
történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más hőtermelő beépítése, azaz a
távhőszolgáltatásról való leválás nem támogatott.);
fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó
kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek
energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek
kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergia-

4

ld. Projekt: Azok a műszaki, pénzügyi, energetikai szempontból összefüggő beruházások tekintendők egy projektnek,
melyek kizárólag egy darab -önálló energetikai rendszerrel rendelkező- épület (pl: középület, műemlék épület, helyi
védelem alatt álló épület, sportlétesítmény, szabadidős létesítmény stb.), vagy egy darab -önálló energetikai
rendszerrel rendelkező- épületegyüttes épületenergetikai korszerűsítését célozza meg.
Épületegyüttes: Olyan egymáshoz közel eső épületek együttese, csoportja, melyeket a fejlesztés előtt egy közös hőés/vagy villamos energetikai rendszer lát el.
5

ld. 3.2. 6) pont

5

menedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását,
megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).
c) Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást
alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.)
Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt
megközelítő” kategóriába esik:
-

napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek beszerzése és telepítése; a tetőszerkezeti érintett teherhordó elemek
megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök,
berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep,
tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt
csővezeték rendszer, szivattyúk).

d) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából:
-

napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; a tetőszerkezeti érintett teherhordó
elemek megerősítése; a kültéri egység elhelyezéséhez szükséges, statikai megerősítést
szolgáló építőmesteri munkák elvégzése; a helyi elektromos rendszerhez illetve a hálózathoz
való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú mérők) beszerzése a belső
csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének
költségei; megtermelt villamosenergiát mérő és rögzítő eszközök.

e) Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az
energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás megjelenésekor hatályos
176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
rendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik:
-

Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító
energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer
kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők;
Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

f)

Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.1.4/j) pontjában leírtak
kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület legalább a felhívás
megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik, továbbá
ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (A felhívás 3.1.4/j)
pontjának való megfelelést nyilatkozattal igazolni szükséges!):

-

Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;
Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez
(szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.
Az erőművi, ipari hulladékhő (pl. kondenzációs hő, füstgázhő, sarjúgőz…stb.), mint alternatív
energiaforrás hasznosítása esetén olyan energiaellátó rendszer kialakítása, ami akár több
önálló épületet/épületegyüttest foglal magába, melynek vonatkozásában a rendszerre
kapcsolt összes épület esetén külön-külön teljesülnek az értékelési szempontok

-

g) Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi
önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP)
felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP)
vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési
Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása.
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Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenységet illetően kizárólag a megyei
önkormányzat, mint konzorciumvezető a támogatásra jogosult területi szereplő, aki
koordinálja, szakmailag támogatja ezen tevékenységeket és rendszeres konzultációt folytat a
nemzeti és/vagy regionális „Covenant koordinátorral”, a konzorciumi tagokkal (akik csak a
helyi önkormányzatok lehetnek) és a Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező
településközösségekkel és településekkel.
Megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető által a felhívás keretében csak 1
támogatási kérelem nyújtható be, ami az alábbiakat tartalmazhatja:
-

-

A helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag által a saját akciótervének vonatkozásában
végzendő szükséges adatgyűjtések, felmérések elvégzése, az akcióterv (SEAP)
felülvizsgálata és átdolgozása, vagy a saját SECAP-juk kidolgozása, továbbá a tag
csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége) szervezethez és
annak vonatkozó programjához;
A megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési
közösségek (akik nem lehetnek konzorciumi tagok) SECAP-jainak kidolgozása és a
Közösség csatlakozása a Covenant of Mayors (Európai Polgármesterek Szövetsége)
szervezethez és annak vonatkozó programjához.

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a) tevékenységgel együtt támogathatók az alábbi
tevékenységek:
h) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje,
és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület
NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet
az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő”
kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás
3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet
elvégezni:
-

-

hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje (meglévő fosszilis alapú hőtermelő cseréje
egy korszerűbb fosszilis alapú hőtermelőre vagy biomassza kazánrendszer telepítése);
fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületek szekunder oldali gépészeti korszerűsítései
(A távhőszolgáltató tulajdonában lévő, jellemzően primer oldali gépészeti elemek kivételével,
mert azok felújítása KEHOP-ból történhet. Továbbá a távhőszolgáltatás helyett más
hőtermelő beépítése, azaz a távhőszolgáltatásról való leválás sem támogatható.);
fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó
kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése (épületek
energetikai szabályzását, vezérlését biztosító rendszerek fejlesztése, hiányuk esetén ezek
kiépítése, az ehhez szükséges mérési pontok kialakítása, központi épületenergiamenedzsment rendszerek kialakítása, a mérési eredmények gyűjtését, feldolgozását,
megjelenítését biztosító fejlesztések megvalósítása).

i)

Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást
alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008.
(VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD –
korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén
ilyen esetben a felhívás 3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban
előírt tevékenységet elvégezni:

-

napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek beszerzése és telepítése; a tetőszerkezeti érintett teherhordó elemek
megerősítése; az épületgépészeti rendszerben működéshez szükséges eszközök,
berendezések telepítése (pl.: kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep,
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tágulási tartály, hőcserélős melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt
csővezeték rendszer, szivattyúk).

j)

Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az
energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor
hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába. Műemlék vagy helyi védelem
alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.2/17) pontjában leírtak szerinti mértékben
kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:

-

Primer és szekunder oldalak kialakítása; beüzemelés, hőszivattyú energiaellátását biztosító
energiavételezési pont(ok) kialakítása, szabályzó rendszer kialakítása, monitoring rendszer
kialakítása és telepítése, amellyel a COP, SPFprim értékek számíthatók és ellenőrizhetők;
Thermal Response Test (TRT) elvégzése, a berendezés telepítése.

k) Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése (a felhívás 3.1.4/j) pontjában leírtak
kivételével), amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a
felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek
energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába,
továbbá ezen tevékenységekre más konstrukcióból nem igényeltek támogatást. (A felhívás
3.1.4/j) pontjának való megfelelést projektalapú nyilatkozattal igazolni szükséges!) Műemlék
vagy helyi védelem alatt álló épületek esetén ilyen esetben a felhívás 3.2/17) pontjában leírtak
szerinti mértékben kell a 3.1.1/a) pontban előírt tevékenységet elvégezni:
-

Bekötővezeték megépítése a primer oldali hőfogadóig;
Primer oldali hőfogadó rendszer kialakítása/felújítása beleértve a hőellátó rendszerhez
(szekunder rendszer) való csatlakozás kiépítését.

l)

Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése:

-

Világítótest és kapcsolódó villamos és rögzítő szerkezeti elemek beszerzése, beszerelése;
Az érvényben lévő előírásoknak nem megfelelő, meglévő elektromos vezeték-szakaszok
felújítása, cseréje (új vezetékszakaszok kiépítése nem támogatható);
Vezérlés, automatika beszerzése, beépítése;
Intelligens világítási rendszerek kiépítése.

-

m) Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:
-

meglévő, központi szellőző- és légkondicionáló berendezések korszerűsítése vagy cseréje;
hővisszanyerő berendezés beépítése;
légcsatornák, vezetékek felújítása, szigetelése illetve, indokolt esetben, cseréje.

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns,
akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

jelen

felhívás

3.2

fejezetében,

az

b) Azbesztmentesítés – amennyiben releváns,
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;

jelen

felhívás

3.2

fejezetében,

az

c) Nyilvánosság biztosítása – jelen felhívás 3.2 fejezetében az nyilvánosság biztosítására
vonatkozó feltételek alapján;
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d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása - jelen felhívás 3.2 fejezetében, a képzés
biztosítására vonatkozó feltételek alapján;
e) Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése – amennyiben releváns, jelen
felhívás 3.2 fejezetében, az értékek megőrzésének biztosítására vonatkozó feltételek alapján.

3.1.4 Nem támogatható tevékenységek
Kizárólag a jelen dokumentum 3.1.1-3.1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható
tevékenységnek.
Nem támogatható tevékenységek különösen:
a) Épület kizárólag bizonyos határoló szerkezeti elmeinek felújítása, amennyiben az épület
egészére vonatkozóan a felújítás mértéke ezáltal nem éri el a felhívás 3.2/42) pontja
értelmében a jelentős felújítás mértékét. Kivéve a műemlék vagy helyi védelem alatt álló
épületek (felhívás 3.2/17) pontja értelmében), illetve a felhívás 3.2/9) pontja alá tartozó
épületek esetében;
b) Oktatási intézményeknél a szorosan vett oktatási tevékenységén túlmutató, gazdasági jellegű
tevékenységhez (pl. kereskedelmi célú K+F tevékenységek, forprofit alapon helyiségek
bérbeadása, stb.) hasznosított épületének illetve épületrészének energetikai felújítása;
c) Új épület építése, kivéve 50 nm-nél kisebb méretű, az esetlegesen alkalmazott biomassza
tárolásához, vagy az alkalmazott technika védelméhez szükséges, fűtetlen melléképületek;
d) Északra néző homlokzatokon külső árnyékolók vagy árnyékvető szerkezetek létesítése (kivéve
auditori állásfoglalás esetét - lásd a felhívás 3.2/47) pontja);
e) Biztonságtechnikai elemek (kaputelefon-rendszer, hangosítás, biztonsági kamerarendszer,
stb.) beszerzése és telepítése;
f)

Split- vagy ablakklímák beépítése, cseréje, korszerűsítése, felújítása;

g) Gépjárművek, mobil anyagmozgató- vagy munkagépek beszerzése;
h) SEAP felülvizsgálata és átdolgozása, amennyiben a 2007-2013 vagy a 2014-2020 tervezési
időszakban és/vagy SECAP kidolgozása amennyiben a 2014-2020-as tervezési időszakban
erre a célra az önkormányzat támogatást kapott bármely más operatív program keretében. A
SEAP rendszeres felülvizsgálatára és átdolgozására és a SECAP kidolgozására vonatkozó
támogathatósági feltételeket a 3.1.1/g) pont tartalmazza;
i)

Olyan tevékenység, amely szerepel a támogatható tevékenységek között, de a projekt által
érintett épületet vagy berendezést figyelembe véve, a 2007-2013 időszakban, ROP vagy
KEOP forrásból már támogatásban részesült ugyanaz a tevékenység, és amelynek a
fenntartási időszaka még nem zárult le;

j)

A 3.1.1/f) és 3.1.2/k) tevékenység esetén a távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkező
távhőszolgáltató által működtetett távhőrendszerre történő csatlakozás;

k) Olyan használaton kívüli épület, ami a kérelem benyújtása előtti 3 évben használaton kívül
volt, vagy csak temperáló energiaellátásban részesült, és az ez előtti időszakból sem
igazolhatóak az utolsó használatban lévő 3 év vonatkozásában ténylegesen mért
energiafogyasztási adatok a felhasznált energiahordozók tekintetében.

3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő szintjén abban az
esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a kedvezményezett nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett vállalkozásnak, azaz nem
végez gazdasági tevékenységet, vagy
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a támogatásban részesített tevékenység kizárólag helyi hatással bír, a támogatási intézkedés
nem érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.
Az Európai Bizottság az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló
közleménytervezetének értelmében egy támogatási intézkedés abban az esetben nem érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet, amennyiben az kizárólag helyi jelentőséggel bír. A közleménytervezet 196. pontja
értelmében egy intézkedés abban az esetben minősülhet helyi jelentőségűnek, ha a támogatásban
részesített tevékenység kizárólag helyi hatással bír, a kedvezményezett által nyújtott termékek vagy
szolgáltatások tisztán helyi jellegűek vagy földrajzilag korlátozott vonzáskörzettel bírnak, a szomszédos
tagállamok piacaira és fogyasztóira pedig csak marginális hatást gyakorolnak, a támogatás továbbá nem
vezet kereslet vagy befektetések vonzásához az érintett térségben, és nem akadályozza más
tagállamokból származó vállalkozások letelepedését. Az ilyen jellegű intézkedések nem minősülnek uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak, ezekben az esetekben tehát az állami támogatási
szabályokat nem kell alkalmazni.
b)

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
1) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd
ÁÚF 10. pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség
szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása
során megszüntetni.
2) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg vállalják a Felhívás 3.2. pontjában előírt feltételek teljesítését. A feltételek nem
teljesítése, illetve be nem tartása a támogatási kérelem elutasítását, későbbiekben a
szerződésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után.
Projekt kidolgozására vonatkozó feltételek:
3) Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület, vagy épületegyüttes épületenergetikai
korszerűsítése támogatott. (Lásd a fogalomjegyzék: Projekt, Épületegyüttes értelmezését) Ezen
felül is olyan, meglévő épületeket és csatlakozó infrastruktúrájukat célozza a Felhívás, amelyek a
nagyközönség számára látogathatóak, ezzel is elősegítve a szemléletformálást, a műszaki
információk, tapasztalatok terjesztését, mely szintén a program egyik feladata.
4) Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektek kidolgozása
támogatott. Cél olyan, energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek
dokumentált javaslataira épülő komplex felújítások kivitelezése, ahol a szakemberek által adott
javaslatok, a helyi adottságok, a célszerűség és a költséghatékonyság alapján választják ki a
döntéshozók a felhasznált technológiákat.
5) Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt
megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság,
forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A mérlegelés eredményeképp a támogatási
kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre látható klímakockázata, vagy el kell
készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési tervét. Az elemzést és
kockázatkezelési tervet csatolni kell a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki
előkészítésére vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez, és figyelembe kell venni a költség-haszon
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elemzés és a Projekt Terv készítésekor. A kockázatkezelési terv által javasolt intézkedések
megvalósulását, az intézkedések megvalósításával elért eredményeket nyomon kell követni, és
az intézkedések eredményességéről a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített
beszámolóban be kell számolni.
6) Jelen felhívás keretében kizárólag az alábbi intézményeknek helyt adó épületek és
kapcsolódó infrastruktúrájuk energiahatékonysági fejlesztése és/vagy megújuló energiafelhasználásának növelése támogatható:
a) Alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeik: iskolaépület,
kollégium, tornaterem, tanműhely;
b) Kulturális és művészeti oktatást végző intézmények;
c) Művelődési házak, színházak, egyéb, rendszeresen használt közösségi terek;
d) Kulturális-, tudományos kiállítótermek, múzeumok, könyvtár, levéltár;
e) Klubok, foglalkoztatók;
f) Közigazgatási funkciót ellátó hivatali intézmények;
g) Idősek otthona, pszichiátriai betegek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos
személyek otthona, valamint hajléktalanok otthona;
h) Közcélú, nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények, fedett uszodák,
közcélú szabadidős létesítmények;
i) TOP 4.1.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (háziorvosi és házi
gyermekorvosi ellátás; fogorvosi alapellátás; alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; védőnői ellátás; iskola-egészségügyi
ellátás);
j) TOP 4.2.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (étkeztetés;
közösségi ellátások; házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás; utcai szociális
munka; nappali ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat/központ);
k) TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkciót ellátó épületrészek (bölcsőde, mini
bölcsőde, családi bölcsőde; óvoda; óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény).
melyek esetében
-

-

az a) – h) pontokban felsorolt intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk önállóan is vagy
az a) – k) pontokban felsorolt intézményekkel és kapcsolódó infrastruktúrájukkal kombinálva
(minimum kettő, de akár több funkciót együttesen magában foglaló épületek);
az i) – k) pontokban felsorolt intézmények és kapcsolódó infrastruktúrájuk önállóan nem,
csak az a) – k) pontokban felsorolt intézményekkel és kapcsolódó infrastruktúrájukkal
kombinálva (minimum kettő-, de akár több funkciót együttesen magában foglaló épületek)
támogathatóak.

Abban az esetben, ha a TOP 4.1.1, 4.2.1 és 1.4.1 felhívások valamelyikét tekintve, csak és
kizárólag az adott felhíváson belül felsorolt funkciók kerülnek ellátásra egy önálló energetikai
rendszerrel rendelkező különálló épületben -ami 100%-ban önkormányzati és/vagy 100%
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) kizárólagos tulajdonában áll-, akkor ezen épület
esetén
kizárólag
az
épület
energetikai
korszerűsítésére
vonatkozó
tevékenységek (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) a területi
szereplő döntése alapján vagy:
I.

A releváns TOP 4.1.1; 4.2.1 vagy 1.4.1 felhívás keretén belül kerülhetnek támogatásra.
Ez esetben a támogatást igénylőnek a releváns felhívásra vonatkozó támogatási kérelem
benyújtása során nyilatkoznia kell, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt
épületenergetikai korszerűsítés(ek) (energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia
felhasználás) vonatkozásában nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak TOP
3.2.1 felhívásából támogatást, továbbá nyilatkozik, hogy ezen épületenergetikai
korszerűsítés(eke)t és azok költségeit, számláit elkülöníthetően tartja nyilván.
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vagy
II.

A tárgyi TOP 3.2.1 felhívás keretén belül kerülhetnek támogatásra. Ez esetben a
támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkoznia kell, hogy a
beruházás
révén
megvalósítani
kívánt
épületenergetikai
korszerűsítés(ek)
(energiahatékonysági fejlesztések, megújuló energia felhasználás) vonatkozásában nem
vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1
felhívásából támogatást.

A 10 000 fő alatti lélekszámú települések, valamint a tanyás térségek 10 000 fő feletti lélekszámú
városainak külterületén elhelyezkedő épületek esetében, a TOP jelen Felhívásából nem
6
támogathatóak a c) és e) pontokban megjelölt funkciókat ellátó épületek.
A fentieken túl, a projektbe bevonni tervezett épületeknek meg kell felelnie a jelen felhívás
3.4.2. pontjában részletezett tulajdonviszonyoknak.
Olyan, központi költségvetési szerv, vagy egyház általi fenntartásba, működtetésbe,
vagyonkezelésbe átvett intézmény esetében, mely 100 % önkormányzati tulajdonú, vagy 100 %os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által tulajdonolt épület egy részében
helyezkedik el és támogatható funkciót lát el, továbbá központi költségvetési szerv általi
fenntartásba, működtetésbe, vagyonkezelésbe átvett köznevelési intézménynek helyt adó önálló
épület (Klik fenntartásban lévő iskola) esetén támogatási kérelmet csak az önkormányzat nyújthat
be.
Ilyen esetekben szükség van az adott a fenntartó/üzemeltető/vagyonkezelő támogató
nyilatkozatára, melyben:
o nyilatkozik, hogy a munkálatok céljával egyetért;
o nyilatkozik, hogy a munkálatokkal járó zavarást tűri;
o nyilatkozik,
hogy
a
fenntartási
időszak
alatt,
amennyiben
a
fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jogviszony fennáll, az érintett ingatlan funkcióját
fenntartja;
o nyilatkozik, hogy legalább a fenntartási időszak alatt, az önkormányzat kérésére, az épület
energetikai teljesítményével kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat az önkormányzat
rendelkezésére bocsájtja.
Az önkormányzat továbbá nyilatkozik, hogy amennyiben a fenntartási időszak alatt a
fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jog visszaszáll az önkormányzatra, a támogatási kérelem
elbírálásakor figyelembe vett és támogatott eredeti funkciót a fenntartási időszak végéig megtartja
vagy az elbírálás időpontjában azonos feltételekkel támogatható, olyan egyéb funkció(k) ellátását
biztosítja az adott épületben, melynek hatására ezen funkció(k)nak helyt adó épület/épületrész
fosszilis energiaszükséglete nem növekszik és releváns esetben a megújuló energiafelhasználása
nem csökken.
Amennyiben a teljes 100 % önkormányzati tulajdonú, vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság által tulajdonolt épület került központi költségvetési szerv vagy egyház általi
fenntartásba, működtetésbe, vagyonkezelésbe, úgy az épület energetikai korszerűsítése a
KEHOP 5. prioritástengely, 2. beruházási prioritás keretében nyújtott támogatásból
finanszírozható. (Kivétel: Klik fenntartásban lévő iskola - lásd fentebb is)

6

Ezen intézmények a Vidékfejlesztési Program vonatkozó felhívásaiból támogathatóak.
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7) Amennyiben olyan funkció is működik az épületben (kivéve a TOP 1.4, 4.1, 4.2
felhívásaihoz kapcsolódó funkciókat), amely a felhívás keretében nem támogatható a
közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek,
épületrészek költségeinek arányosítására figyelemmel kell lenni.
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni
kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az
építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani:
A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat,
tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint
támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint,
tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó
2
alapterületének (m ) arányában.
Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös
helyiségek figyelembe vétele nélkül):
2
támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m ]
2
támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség [m ]
2

2

2

Pl. támogatható helyiség: 30 m , nem támogatható helyiség: 50 m , közös helyiség: 20 m .
Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)= 0,375; azaz a közös használatú
helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el.
2

A m alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez
szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően kapcsolódó
fejlesztésekre.
Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve
az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés)
és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos
aránynak megfelelően számolhatók el.
8) 2014.01.01-e után megkezdett projektek támogathatók, amennyiben a tervezési értékek
megfelelnek az engedélyezés időpontjában hatályos TNM rendelet releváns pontjában
megfogalmazott szakmai-műszaki szabályozásnak és a Felhívás vonatkozó egyéb
követelményeinek (pl. fajlagos korlátok), és létezik, vagy elkészíthető a projektbe vont épületekre
a kiindulási állapotot bemutató energetikai tanúsítvány.
9) Abban az esetben, ha egy adott épület a teljes határoló felületének több mint 75 %-ban a
támogatási igény benyújtását megelőzően már felújításra került úgy, hogy az akkor felújított
épületrész megfelelt a felújítás engedélyezésének időpontjában hatályos TNM rendelet releváns
pontjában megfogalmazott szabályozás szerinti épületszerkezeti értékeknek, ebben az esetben
az adott épület fennmaradó részének felújítása a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
hatályos TNM rendelet 6. § (5) bekezdésének b) pontjában megfogalmazott szabályozás szerint
támogatható. Egyéb esetben a felhívás 3.2/42) pontjában leírtak a mérvadók.
10) A projektek által megcélzott épületeknek az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványát el kell készíteni a projekt
megkezdése előtt, amennyiben az még nem áll rendelkezésre, és legalább a tanúsító, mint
műszaki szakértő által javasolt intézkedések elvégzését tervbe kell venni.
A tanúsítványokhoz csatolni kell a „176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról”-ban definiált költséghatékonysági számítás(oka)t.
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11) „Összetett” projektek esetében, a beruházást meg kell előzze egy, a projekt teljes műszaki
kiterjedésében a kiindulási állapotot lefedő, meghatározott szakember által elvégzett
épületenergetikai átvilágítás. Az átvilágításnak különösen a komplex, több tevékenységet együtt
alkalmazó és több épületet érintő felújítási lehetőségeket kell vizsgálnia, és aminek a
megállapításait a Projekt Terv köteles felhasználni.
Az épületenergetikai átvilágítás során, amennyiben még nem létezett, elő kell állítani a 176/2008.
(VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai
tanúsítványt is.
Az épületenergetikai átvilágítás igénybe vehető nem összetett projekt esetében is.
12) Az épületenergetikai átvilágítás az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, vagy jogutódjai 1. melléklete szerinti
műszaki szakértőnek (SzÉS6, épületenergetikai szakértő), vagy jogutódjai szerinti, illetve az EU
más tagállamaiban jogosítványt szerzett, Magyarországon nyilvántartásba vett, az említett
rendelet vonatkozó követelményeinek megfelelő, külföldi szakértői jogosultsággal rendelkező
szakértőnek, vagy az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.
(V.26.) kormányrendelet 13-14. pontjában leírtak szerinti energetikai auditornak kell végeznie.
13) Amennyiben az épületenergetikai átvilágítás világítástechnikai fejlesztéseket is vizsgál, az
átvilágítást végzőnek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, vagy jogutódjai 1. melléklete szerinti
SzÉS7-v (kül- és beltéri világítás szakértő), vagy M-B-28, Világítástechnika, vagy jogutódjai
szerinti jogosultsággal bíró szakértőt, vagy az EU más tagállamaiban jogosítványt szerzett,
Magyarországon nyilvántartásba vett, az említett rendelet vonatkozó követelményeinek megfelelő,
külföldi szakértői jogosultsággal rendelkező
szakértőt
kell bevonnia,
vagy az
energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) kormányrendelet
13-14. pontjában leírtak szerinti energetikai auditornak kell végeznie.
Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó értékek megőrzése:
14) Műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületérintettsége esetében az épületenergetikai
átvilágítás végzőnek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete, vagy jogutódjai szerinti
SzÉS5 (építésügyi műszaki szakértői szakterület, műemléki részszakterület), vagy jogutódjai
szerinti jogosultsággal bíró szakértőt, vagy az EU más tagállamaiban jogosítványt szerzett,
Magyarországon nyilvántartásba vett, az említett rendelet vonatkozó követelményeinek megfelelő,
külföldi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértőt kell bevonnia
15) Az előkészületek során a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásáig, a védett
műemléki értékek vagy a helyi védettséget megalapozó értékek leltárszerű felsorolásának
felülvizsgálatáról, az építéstörténeti tudományos dokumentáció megelőző elkészítéséről
gondoskodnia szükséges.
16) Műemléki védelem vagy helyi védelem alá eső épület esetében a szakértővel konzultálni kell az
alkalmazni kívánt műszaki megoldásokat illetően is, és azokat – amennyiben a tevékenység
védett értéket érint – a védett értékre vonatkozóan jóvá kell hagyatni. Amennyiben fajlagos
támogatási költséget érint, a szükséges, de az általánostól eltérő megoldásokról a szakértőnek
külön, jóváhagyólag, indoklással nyilatkoznia kell.
17) Műemlék vagy helyi védelem alá eső épület felújítási támogatásának feltétele olyan, az illetékes
hatóságtól származó igazolás (Hatósági Bizonyítvány) megléte, amely megjelöli azokat a
védendő épületelemeket, ahol nem lehet alkalmazni a védendő értéket károsító technológiákat,
7

Abban az esetben, ha a projekt(ötlet) több épületet foglal magában, vagy az épület műemlék, vagy helyi védelem alatt álló épüet
vagy közcélú sportlétesítmény, fedett uszoda vagy közcélú szabadidős létesítmény
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mert ezen épületelemeknél a TNM rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti energiahatékonyságra
vonatkozó minimumkövetelmények betartása a műemléki érték megváltoztatását eredményezné.
Ezen bizonyítvány alapján igazolható, hogy az adott épület teljes határoló felületének hány
százalékát érintheti a felújítás. (25% alatti, vagy a feletti un. „jelentős felújítás” végezhető el az
adott műemlék, helyi védelem alatt álló épületnél)
18) A támogatást igénylőnek a műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó értékek szakmai
útmutatás alapján történő megőrzéséről gondoskodnia szükséges.
Horizontális követelmények:
19) Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz,
úgy a támogatást igénylő számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége
elszámolható a projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú
anyagainak mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt
költségvetésében.
20) Akadálymentesítés: A közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy
8
ügyfélforgalmat lebonyolító épület felújítása során kötelező az akadálymentesítés.
Amennyiben csak épületgépészeti rendszerek felújítását tartalmazza a projekt, az
akadálymentesítés, mint horizontális követelmény nem releváns. Amennyiben az
akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben vagy a műszaki dokumentációk között
tervezői nyilatkozattal vagy a támogatást igénylő nyilatkozatával szükséges ezt igazolni.
Amennyiben az épület külső épületszerkezeti elemeinek felújítására került sor beruházásnak meg kell
felelnie a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek:
A projekttel érintett ingatlanon végrehajtott bármely fejlesztési tevékenység során figyelembe kell
venni az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési
követelményeket. Az akadálymentesség projektarányos teljesülése egy preventív, megelőző
gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a projekt keretében érvényesüljenek az egyetemes tervezés
elvei.
A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat
lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától –
a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének
az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex
(fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.
Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes mellékhelyiség a
földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell kialakítani. Ebben az esetben meg
kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes közlekedést is. Az akadálymentes
mellékhelyiség földszinten történő kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs
környezettervező szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani.
A tervezés és megvalósítás során kötelező az építési-műszaki tervdokumentáció
akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK)
előírásainak betartása. Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás
mellékletét képező „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének
megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt segítséget.
Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag csak abban az esetben lehetséges,
amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés
akadálymentes kialakítása, erről a rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek/szakértőnek és
tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia.
E követelmény alól mentesülhetnek, az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű
területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek (bármely fogyatékossági csoport
számára tervezett beavatkozás esetén). Továbbá az általános hatáskörű építési igazgatás által
8

Jelen pontban a közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. tv 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő.
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kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló objektumok; de ezek
esetében is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az örökségi értékek
sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. A részletesebb szabályokat a jelen Felhívás
mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett
objektumok esetében” című dokumentum tartalmazza.
Amennyiben a projektben csak eszközbeszerzés történik az akadálymentesítés nem kötelező.
Rehabilitációs
környezettervező
szakmérnök/szakértő
bevonása
szükséges
az
infrastrukturális fejlesztést (ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás) tartalmazó projektek esetében az
akadálymentes előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében. A projekt
műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is szükséges
bevonni a rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.
A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési tervfejezetet kell
benyújtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi állapot bemutatásra és fennálló problémákra
hozzáférési szempontból, valamint be kell mutatni probléma megoldására tervezett minden
akadálymentesítésre irányuló fejlesztést, lépést (beleértve pl. az ügyfélhívó rendszert, a honlap
akadálymentesítését) továbbá a fejezet végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a tervezett
fejlesztés megfelel az akadálymentesítés követelményeinek. A fejezetnek továbbá szükséges
kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatására, arra, hogy a létesítmények, a térhasználat,
a közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az
egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a
gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezőnek és a rehabilitációs környezettervező
szakmérnöknek/szakértőnek is szükséges aláírnia.
A kivitelezés végén a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt
nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés megvalósulásáról a záró
beszámolóban. (A nyilatkozatban szükséges kitérni arra, is, hogy ha van eltérés a tervezetthez
képest.)
21) Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok
esetében
Örökségvédelmi szempontból érintettnek minősül az országos egyedi műemléki/régészeti
védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő
objektum, illetve a helyi védelem alatt álló objektumok.
A kulturális örökségi védelem alatt álló objektumok esetében az akadálymentesítés nem minden
esetben oldható meg teljes körűen az örökségi értékek sérelme nélkül, ezért ezen objektumok
estében az akadálymentesítés kialakítását az örökségi értékek megőrzésének figyelembe
vételével kell meghatározni.
Az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:


Amennyiben a védett épületek, objektumok esetében a teljes körű akadálymentesítés az
adott objektum örökségi értékeinek sérelme nélkül nem lehetséges, elfogadható a részleges
akadálymentesítés, abban a maximális mértékben, amelyet az örökségvédelmi szempontok
érvényesítése még lehetővé tesz. Törekedni kell az akadálymentesítésre minden
fogyatékossági csoport számára, e tekintetben külön mérlegelés tárgyát kell, hogy képezze,
hogy a megoldások milyen egyedi, például mobil eszközök (pl. rámpák, jelzőberendezések,
rögzített ajtószárnyak könnyebb nyithatósága) segítségével valósíthatók meg.



Amennyiben az általános, illetve fő megközelítés (a főbejárat), illetve az objektum bejárása
általánosan használt útvonalának akadálymentesítése örökségi értékek sérelme nélkül nem
valósítható meg, helyette egyéb megközelítés (bejárat), illetve bejárási útvonal is
meghatározható az akadálymentes közlekedés megoldására.



Védett épület (építmény, vagy más objektum) hiteles megjelenése nem rendelhető alá az
akadálymentesítés szempontjainak, így például az akadálymentességgel kapcsolatos
jelzések megjelenítése, színezése (bejárat vizuális kiemelése) nem, vagy csak egészen
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kivételes esetben térhet el a történelmi állapottól, olyan mértékben, amely az örökségi
értékvédelem szempontjából még elfogadható.


A feliratok, táblák és egyéb információhordozók kialakítása és elhelyezése egyedi, az adott
helyszín adottságait figyelembe vevő tervezés tárgyát kell, hogy képezze, amely során
törekedni kell az örökségvédelmi és az akadálymentesítési követelmények egyidejű
kielégítésére. Amennyiben ezt a védett objektum adottságai teljes egészében nem tennék
lehetővé, az örökségvédelmi szempontok minden olyan esetben előnyt kell, hogy élvezzenek
az akadálymentesítéssel szemben, amelynél az akadálymentesítést biztosító munkálatok
elvégzése ezen értékek fennmaradását ellehetetlenítené, vagy veszélyeztetetné.

Tájékoztatással kapcsolatos követelmények
22) Nyilvánosság biztosítása: A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos
jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a
projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.szechenyi2020.hu honlapról
letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az
„Arculati Kézikönyv” tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a
kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával.
23) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Beruházás megvalósítására vonatkozó általános követelmények:
24) A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás 8.
fejezetében hivatkozott és mellékletként csatolt módszertani útmutató előírásainak megfelelő
Projekt Tervet (PT) készíteni.
A támogatási kérelem benyújtásakor a Projekt Tervet és annak mellékleteit kérjük a projektre
vonatkozó információkkal teljes körűen kitöltve benyújtani!
25) Azon támogatási kérelmek esetén, melynek a választott tevékenységei között szerepel
- fosszilis alapú hőtermelő berendezések fosszilis alapú korszerűsítését (pl. korszerű
kondenzációs kazánra történő csere), vagy
- az épület fűtési- / HMV- / világítási- / központi szellőző és légkondicionáló rendszerének
korszerűsítését, vagy
- helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás
megvalósítását, vagy
- hőszivattyú rendszerek telepítését és hőközlő rendszerre kötését
célzó tevékenység, kizárólag abban az esetben támogatható, ha a teljes beruházásra
vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) 0 % és 15 % közé esik.
26) Amennyiben a projekt összes elszámolható összköltsége meghaladja a 300 millió forintot, és a
befejezést követően nettó bevételt termel, úgy az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU
rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján költség-haszon elemzést (CBA elemzés) kell végezni
a mellékelt CBA útmutató alapján, összhangban a Projekt Terv V. mellékletének (pénzügyi mutató
számítás) kitöltésével. A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért
közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra
használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából
vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a
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működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított
költségek levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költség-megtakarításokat
úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások
ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi.
A 300 millió Ft összes elszámolható összköltség alatti és nem jövedelemtermelő projektek esetén
nem kell részletes pénzügyi elemzés, csak elszámolhatóság és pénzügyi fenntarthatóság
vizsgálat összhangban a CBA útmutatóban leírtakkal és a projektterv V. mellékletének (pénzügyi
mutató számítás) kitöltésével.
27) A projekt megvalósítása során kötelező szakirányú műszaki ellenőr alkalmazása.
28) Olyan projektek támogathatóak,
üvegházhatású gázkibocsátást.

amelyek

abszolút

értékben

csökkentik

az

országos

29) Olyan projektek támogathatóak, amelyekben szereplő épületekre a „176/2008. (VI. 30.)
Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról” –nek az 1. § (1)-(3)
bekezdései alapján az alkalmazható, és hasznos alapterülete meghaladja az 50 nm-t.
30) A projektek által érintett épületek a 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szerinti energetikai tanúsítványát el kell készíteni a projekt kivitelezési
munkálatainak befejezése után is.
31) A projekt megvalósítása során a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a
projektgazda állja.
Intelligens rendszerek kiépítésének követelménye:
32) Minden energiatermelő beruházás során kötelező beépíteni a különböző eredetű megtermelt
energia mérését lehetővé tevő eszközöket.
33) Minden projekt esetében kötelező megvizsgálni az automatikus központi- (hőforrás-oldali) és helyi
(hőleadó-oldali) szabályozások létesítésének a lehetőségét, melynek kiépítése támogatható.
34) Amennyiben az épület használatának jellege lehetővé teszi, a fenti szabályozási rendszernek heti
időprogramok beállítására kell alkalmasnak lennie.
35) Az önkormányzati infrastruktúra energiafogyasztásának mérésére és intelligens vezérlésére
szolgáló menedzsment rendszer kialakítása vagy az ahhoz való csatlakozás/kapcsolódás
kialakítása lehetséges.
Tájékoztatási, képzési anyag kidolgozása, képzés tartása:
36) Az energetikai beruházással érintett épület(ek) állandó használóit tájékoztatásban kell részesíteni
az alkalmazott megoldásokról, a helyes üzemeltetés szabályairól, valamint a beruházás
környezeti hozadékairól, melyet az épületüzemeltetésben vagy épületenergetikában illetve
energiamenedzsmentben jártas szakértő végezhet.
37) A képzési anyagot, későbbi, önálló tanulásra alkalmas formában, legalább az adott intézményen
belül elérhetővé kell tenni.
38) A képzés(ek)ről – előadó neve, végzettsége, idő, hely, résztvevők, képzési anyag –
jegyzőkönyvet kell készíteni, a résztvevők aláírásával, valamint fénykép(ek)kel dokumentálni.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
is szükséges:
39) A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a
megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát arról, hogy a projekt illeszkedik a megye által
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összefogott SEAP/SECAP stratégia célkitűzéseinek megvalósításához. (Amennyiben a megyei
önkormányzat a 3.1.1/g) tevékenység vonatkozásában korábban támogatási kérelmet nyújtott be
és az adott projekt a lefedett akcióterület(ek)en helyezkedik el.)
40) Amennyiben a projekt keretében beépített eszközökre, vagy azokat tartalmazó, összetett
rendszerekre a Bizottság 811/2013/EU és 812/2013/EU rendelete vonatkoztatható, akkor a
beruházás tervezésekor érvényes besorolás szerinti legalább „A+” kategóriájú berendezés
alkalmazandó mind fűtési- mint használati melegvíz hőtermelésre.
41) Amennyiben a projekt keretében beépített eszközökre a Bizottság 874/2012/EU rendelete
vonatkoztatható, akkor legalább a beruházás tervezésekor érvényes besorolás szerinti „A”
kategóriájú (illetve ilyen lámpákat fogadni képes) világítástechnikai berendezés alkalmazandó.
Utólagos épület hőszigetelés alkalmazása esetén:
42) Támogatási feltétel a TNM rendelet szerinti „jelentős felújítás” definíciójában szereplő felújítási
arány meghaladása. (kivétel a műemlék vagy helyi védelem alatt álló épületek, - lásd a felhívás
3.2/17) pontja, továbbá a felhívás 3.2/9) pontja)
43) Jogszabályi feltétel a hatályos 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet (továbbiakban: TNM rendelet) 6. §
(5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott „hazai vagy uniós pályázati forrás”
felhasználása esetében alkalmazandó szabályozás szerinti követelmények teljesülése a
beruházás után (a felhívás 3.2/8) és 9) pontjaiban leírtak figyelembevételével).
44) A hőszigeteléshez kapcsolódóan az épületszerkezeti elemek vízszigetelése is elvégezhető,
amennyiben az az 5.7 pontban meghatározott fajlagos költséghatárokon belül megvalósítható.
Nyílászáró csere vagy korszerűsítés esetén:
45) Nyílászárócsere- vagy korszerűsítés csak akkor alkalmazható, amennyiben a korszerűsíteni
kívánt nyílászáró nem felel meg a TNM rendelet támogatási kérelem benyújtása időpontjában
hatályos szabályozása és a Felhívás szerinti vonatkozó követelményeknek.
A megújuló energiaforrást alkalmazni kívánó épületekre vonatkozó követelmény:
46) A megújuló energiaforrást alkalmazni kívánó épületnek legalább a felhívás megjelenésekor
hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába kell esnie. (Kivéve a 3.1.1/d) pontban lévő
tevékenység alkalmazásának esetét) Ellenkező esetben csak a felhívás 3.1.1/a) pont
tevékenységével kombináltan nyújthat be támogatási kérelmet.
Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
esetén:
47) Az árnyékolók elsősorban az épület délre néző részein, de tanúsítói/épületenergetikai
szakértői/auditori állásfoglalás nyomán az épület más részein is telepíthetőek.
Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó
hőleadó rendszerek korszerűsítése:
48) A beruházásnak a levegőminőség védelme érdekében, amennyiben az vonatkoztatható rá,
teljesítenie kell a szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus betáplálású, legfeljebb
300 kW leadott névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra kialakított MSZ EN 303-5:2000 szabvány
szerinti tüzeléstechnikai követelményeket (250 mg/m3).
49) A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
jogszabály (4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) tartalmazza a biomassza tüzelésű
19

berendezések technológiai kibocsátási határértékeit (szilárd anyag tekintetében 150 mg/m3),
amelyeknek szintén meg kell felelnie a támogatásban részesülő tüzelőberendezéseknek.
Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése:
50) A tevékenység keretében a szellőző és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése csak akkor
támogatott, ha az épület jellemző használati viszonyait alapul véve a tevékenység szakértő által
kimutatott ÜHG-kibocsátás csökkentést eredményez.
Maximum HMKE méretű fotovillamos rendszerek telepítése:
51) A termelőnek és a fogyasztónak a fogyasztó valamely meglévő csatlakozási pontján kell a
közműszolgáltató hálózatára csatlakozniuk.
52) A több épületet tartalmazó, közös hőenergetikai rendszeren lévő, de villamos energia ellátás
szempontjából egynél több egységre bontott épületegyüttes esetén, napenergia villamos energia
célú felhasználására irányuló tevékenység felvétele esetén annyi HMKE létesítés megengedett,
ahány különálló villamos energetikai rendszer található az épületegyüttesben.
53) A Támogatást Igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy a megvalósítani kívánt beruházás tekintetében
nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak más Felhívásaiból támogatást.
Hőszivattyú rendszerek telepítése és kapcsolódó hőleadó rendszerek korszerűsítése:
54) 100 kW fűtőteljesítményig a berendezésnek meg kell felelnie a 2007/742/EK direktívának.
55) Alkalmazásánál vizsgálni szükséges a 44/2008 (XII. 31.) KHEM Rendelet szerinti „H” tarifa, vagy,
ahol elérhető „GEO-tarifa” alkalmazhatóságát, alkalmazásának elhagyása pedig külön
indokolandó.
Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló
energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító
rendszerre való csatlakozás megteremtése:
56) A tevékenység akkor támogatható, ha a megvalósítása kimutathatóan ÜHG csökkenést
eredményez.
Adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése:
57) A beépíteni kívánt fényforrások kiválasztását szakértő által indokolni szükséges, különösen, ha
nem energiatakarékos vagy energiatakarékos, de retrofit megoldást terveznek alkalmazni.
58) Fénycsatornák használatának lehetőségét vizsgálni szükséges a beruházás tervezése folyamán.
59) A világítási rendszert vezérlő irányítási- és szabályozási rendszer komplexitását vagy elhagyását
az épület használatán alapulóan meg kell indokolni a tervezés során.
Megyei önkormányzat, mint konzorciumvezető által összefogott és koordinált, a helyi
önkormányzatok, mint konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP)
felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) és/vagy
a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési
közösségek SECAP-jainak összegyűjtése egy támogatási kérelembe:
60) A helyi önkormányzatok, mint konzorciumi tagok saját akcióterveinek vonatkozásában a SEAP
felülvizsgálata és/vagy SECAP-pá átdolgozása és/vagy a SECAP kidolgozása, valamint a
konzorciumvezető megyei önkormányzat koordinálásával a megye területén működő Helyi
Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összegyűjtése és
benyújtása 1db megyei szintű támogatási kérelemben. (Lásd 3.1.1/g) pont)
61) Azon helyi önkormányzatok, mint konzorciumi tagok esetén, ahol alapdokumentum (SEAP)
született a korábbi tervezési időszak valamely operatív programja vagy nemzetközi programja
támogatásával, a dokumentum szerzői, hasznosítási és átdolgozási jogával rendelkező
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szervezettel való együttműködés kötelező érvényű. Az együttműködésre és hasznosítási jogokra
vonatkozó megállapodás bemutatása a megvalósítás során, de legkésőbb a mérföldkő
teljesítésekor szükséges.
62) Amennyiben a helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag saját akciótervének vonatkozásában
alapdokumentuma elkészítéséhez és/vagy átdolgozásához és/vagy saját SECAP-jának
kidolgozásához egyéb támogatást vett igénybe, a kérelemben nyilatkoznia kell a kettős
finanszírozás kizárásáról.
63) A helyi önkormányzat, mint konzorciumi tag saját akciótervének vonatkozásában a felülvizsgált
és/vagy átdolgozott SEAP-jának vagy kidolgozott SECAP-jának illetve a Helyi Fejlesztési
Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösség a saját SECAP-jának birtokában egyénileg
jelenti be csatlakozási szándékát a Polgármesterek Szövetségéhez.
64) A Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek részére elkészülő SECAP
a HFS célrendszeréhez illeszkedik, továbbá bármely SECAP kidolgozás során figyelemmel kell
lenni a Partnerségi Megállapodásban elfogadott minden releváns operatív program prioritásaira,
különös tekintettel a TOP-ra, VP-re és a KEHOP-ra.(nyilatkozatban szükséges igazolni)
A projekt megvalósítása során legalább 6, de legfeljebb 12 mérföldkövet szükséges tervezni.
Amennyiben a támogatási kérelem kizárólag SEAP felülvizsgálatra/átdolgozására és/vagy SECAP
elkészítésére irányul, minimum 1db, a „Megyei Önkormányzati SEAP felülvizsgálat/átdolgozás / SECAP
benyújtása” mérföldkő tervezése szükséges.
Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
A projekt megvalósítása során, legalább az alábbi mérföldkövek betervezése szükséges:
a. Engedélyeztetési eljárások lefolytatása és a műszaki tervek elkészítése
A projekt megkezdésétől vagy a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított
maximum 12 hónapon belül szükséges elérni a kivitelezés megkezdéséhez szükséges
összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági
engedélyezési folyamatok lezárását, valamint a kiviteli tervek elkészítését. A kivitelezési
dokumentációban külön fejezetben kell dokumentálni a horizontális követelmények
teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatokat.
b. Közbeszerzés lefolytatása
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés(eke)t a támogatási szerződés hatályba lépésétől
számított maximum 18 hónapon belül szükséges lezárni, eredményesen, a nyertes
ajánlattevő kihirdetésével.
c. Kivitelezés
A beruházás 25, 50 és 75%-os készültségi szintjénél egy-egy teljesítési mérföldkőként
jelenteni szükséges. A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást
tartalmazó projekt esetében elegendő két mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50%-os és
100%-os készültségi fokánál

d. A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret
indikátor teljesítése
Műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra
vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása.
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Mivel a projekt eredményességmérési keretre vonatkozó indikátort vállalt – ld. „Az
üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése” - ezen tevékenység legkésőbbi
megvalósítási határideje 2018. okóber 31. lehet, az OP teljesítménycéljának az elérése
érdekében.
Az indikátor értékéről a kedvezményezettnek a Közreműködő Szervezet felé a megadott
dátumig jelentést kell tennie függetlenül attól, hogy a teljes projekt zárásra került-e, vagy
még folyamatban van a megvalósítása.
e. Megyei önkormányzati SEAP felülvizsgálat/átdolgozás / SECAP benyújtása
Amennyiben ezzel a tevékenységgel támogatást igényeltek, a projekt kötelező
mérföldköve a felülvizsgált vagy átdolgozott SEAP illetve SECAP benyújtása a Covenant
of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) szervezethez a projekt megvalósítási időszaka
alatt szabadon megválasztott időpontban.

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési
kérelmet kell benyújtani a Közreműködő Szervezethez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.
A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, ha a
projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a
projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

3.3. A projektvégrehajtás időtartama
3.3.1. A projekt megkezdése
A felhívásra – az ÁÚF vonatkozó pontjától eltérően - benyújtható megkezdett projekthez igényelt
támogatási kérelem is, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és
nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (továbbiakban: ÁÚF) 8.6.1 pontja tartalmazza.
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a következő feltételeknek együttesen
megfelel:
támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek;
nem regionális beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást;
2014.01.01-e után kezdte meg a projektet és a tervezési értékek megfelelnek az engedélyezés
időpontjában hatályos műszaki-szakmai szabályozásnak és a felhívásban foglaltaknak.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36
hónap áll rendelkezésre.
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A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett
teljesült. A projekt fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c.
dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje: 2020. december 31.

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1. A projekt területi korlátozása
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti
megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok közigazgatási területe.

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak
megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást
igénylő biztosítja, és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a tervezett fejlesztések alá vont ingatlanok
100%-ban önkormányzati és/vagy 100% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok)
kizárólagos tulajdonában állnak.

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

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.5.1. Indikátorok
Indikátor neve

Az üvegházhatású
csökkenése

gázok

becsült

éves

Energiahatékonyság: A középületek éves
primerenergia-fogyasztásának csökkenése
Megújuló
energiaforrások:
megújulóenergia-termelés
9
kapacitása

A
további

Mértékegység

Célérték
2018

Célérték
projektzárás

CO2 egyenérték (t)

-

-

kWh/év

-

-

-

-

MW

Azonosító

CO34

CO32

CO30

9 Amennyiben értelmezhető a projekt keretében
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Indikátor neve

Mértékegység

Célérték
2018

Célérték
projektzárás

Azonosító

Energiahatékonysági fejlesztések által elért
primerenergia felhasználás-csökkenés

GJ

-

-

PO24

GJ/év

-

-

PO26

Megújuló
energiaforrásból
10
energiamennyiség

előállított

Csak SEAP felülvizsgálatot/átdolgozást illetve SECAP kidolgozást tartalmazó projektek esetében a fenti
indikátorok nem alkalmazandók.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a
támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át,
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
A CO34 („Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése”) indikátorvállalás csak akkor fogadható el,
amennyiben az az indikátorok számításához használandó kötelező módszertan alapján kerültek
meghatározásra.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszakiszakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

3.5.2. Szakpolitikai mutatók
Nem releváns.

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Nem releváns.

3.6. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

10

Amennyiben értelmezhető a projekt keretében
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A SEAP felülvizsgálat, SECAP-pá történő átdolgozás illetve SECAP kidolgozás esetében elvárás, hogy
a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig biztosítani kell a terv felülvizsgálatát és regisztráltságát
a Polgármesterek Szövetségénél (www.eumayors.eu).

3.7. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. pontja
tartalmazza.

3.8. Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a
projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek
nyilatkozattal – kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási
tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti
rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek
esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával a saját
forrás biztosításáról –, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell
igazolnia.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó
bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt
termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő
projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott
támogatási kérelem alapján –központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek
részére:
 helyi önkormányzat
Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában
megadandó információk között kell szerepeltetni.
Az önerő-támogatás
meghatározásra.

feltételei

a

támogatási

szerződésében

/

támogatói

okiratában

kerülnek

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:


Helyi önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát (GFO 321)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
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Konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő
helyi önkormányzat lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:





4.2

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
100% önkormányzati (ide nem értve a megyei jogú városi) tulajdonú gazdasági társaságok (GFO
11; 572; 573).
Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást
igénylő részére:
a. amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében található.

4.4

Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet 57/A. § (2) standard eljárásrend vonatkozó szabályai szerint (a továbbiakban:
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet), területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5) Kormányrendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli
egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-Előkészítő Bizottságot
hív össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A
támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásnak, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak,
valamint az alábbi kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra
került,
b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4) pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be.
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b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF
dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul
választ ad.
c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai
egyezőek.
d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán
belül van.
e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek.
f) A projekt megkezdésére és befejezésére előírt feltételek a Felhívás 3.3.1 és 3.3.2 pontjában
foglaltak szerint teljesülnek.
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. Hiánypótlási felhívásra egy alkalommal van lehetőség. A
hiánypótlás során a támogatási kérelem tartalmán nem lehet változtatni, továbbá amennyiben hiányosan,
hibásan nyújtja be Pályázó, a támogatási kérelem elutasításra kerül.
3.

Tartalmi értékelési szempontok:

Az értékelés Megfelelt / Nem felelt meg / Részben megfelelt / Nem releváns válasszal történik, a
„Megfelelt” válasz 1, a „Nem felelt meg” és a „Nem releváns” válasz 0, a „Részben megfelelt” válasz 0,5
pontnak számít. A „Nem felelt meg”, vagy „Részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes
indoklással kell alátámasztania.
Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen, hogy a
projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a
támogatást igénylőnek.
A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség.
Amennyiben a támogatást igénylő a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján
továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló
információk alapján kerül értékelésre
A „nem felelt meg”, vagy „részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell
alátámasztania. „Részben megfelelt” válasz esetén, amennyiben szükséges, támogatási szerződéskötési
feltételt kell szabni az értékelőnek az adott szempont teljesülésére.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy:
- amennyiben az értékelés során az alábbi, projektre nézve releváns IH szempontok alapján a 1.1-1.7,
2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1, 7.1, 7.2, 10.1-10.6 pontok valamelyikében az értékelés „nem felelt
meg” minősítést kap, úgy a támogatási kérelem elutasításra kerül.
- amennyiben az értékelés során az alábbi, projektre nézve releváns IH szempontok alapján a 1.1-1.7,
2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1, 7.1, 7.2, 10.1-10.6 pontok mindegyikében az értékelés „megfelelt”
minősítést kap, úgy az irányító hatóság a projekt megvalósítás támogatására támogatási szerződést
köt..
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Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)

Értékelési szempont

Illeszkedés a TOP céljaihoz

1.

1.1

A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030,
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv,
ill.
Nemzeti
Épületenergetikai
Stratégiában
megfogalmazottakhoz.

megfelelt/nem felelt
meg/ nem releváns

1.2

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a
felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

1.3

A projektben foglalt
tevékenységek hozzájárulnak az
önkormányzatok által működtetett intézmények primerenergiafogyasztásának csökkentéséhez, olyan projektek esetében
pedig, amelyek egyúttal megújuló energia-termelő kapacitást is
érintenek, a beruházás nem jelenti a megújuló energiatermelési
kapacitás csökkenését.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

1.4

A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett
intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

1.5

Az érintett épület(ek) kizárólagos önkormányzati tulajdonban
vagy száz százalékos önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaság kizárólagos tulajdonában van(nak).

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

1.6

Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület/épületrész szórt
azbesztet
tartalmaz,
a
projektgazda
vállalja
az
azbesztmentesítést.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

1.7

Amennyiben releváns, a projektgazda vállalja az arányosított
akadálymentesítést.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

2.

2.1.

A beruházás energetikai felülvizsgálatra
tevékenységeket is megvalósít.

2.2.

Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását magába foglaló
„3.1.1/a)” tevékenységet nem tartalmazó projektek esetén a
3.1.1/d) vagy 3.1.1/g) tevékenységet leszámítva a megújuló
energiaforrást alkalmazni kívánó épületnek meg kell felelnie
legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30)
Kormányrendelet
az
épületek
energetikai
jellemzőinek
tanúsításáról
szerinti
„DD
–
korszerűt
megközelítő”
kategóriának.

2.3.



A beavatkozások tervezése
megközelítést alkalmaz(ott).

alapozott

technológia

felújítási

megfelelt/nem felelt
meg /részben
megfelelt/nem
releváns
megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

semleges

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

A tervezett fejlesztés szerepel az (esetlegesen rendelkezésre álló)

megfelelt/nem felelt

Megalapozottság

3.
3.1.
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Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)

Értékelési szempont

megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP
akciótervekben.


Az érintett épület rendelkezik energiahatékonysági
tanúsítvánnyal vagy, „Összetett” projekt esetében,
rendelkezésre áll a projekt tervezett fizikai-műszaki
kiterjedését lefedő tanúsítás vagy épületenergetikai
átvilágítás és annak javaslatai.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt/nem
releváns



A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya
nem tartozik a jelen felhívás 4.2 pontja, valamint az ÁÚF
dokumentum 2. pontja alatt meghatározott kizáró okok
alá.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt



A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4.
pontjában meghatározott előírások teljesítését.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt

3.2.

3.3.

3.4.

meg/ nem releváns

Kockázatok

4.

épületek
gazdasági

megfelelt/nem felelt
meg/ részben
megfelelt/nem
releváns

A fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított
energiafelhasználási adatainak bemutatása, valamint a működési
költségek meghatározása megfelelően került bemutatásra és a
megvalósítás ütemterve szakmailag megfelelő.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt/nem
releváns


4.1.

4.2.



4.3.

A
beavatkozás
tárgyát
képező
tulajdonviszonyait, valamint az érintett
társaságok tulajdonviszonyait bemutatták.

Olyan, központi költségvetési szerv, vagy egyház általi
fenntartásba, működtetésbe, vagyonkezelésbe átvett
intézmény esetében, mely 100 % önkormányzati
tulajdonú, vagy 100 %-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaság által tulajdonolt épület egy részében
helyezkedik el és támogatható funkciót lát el, továbbá
központi költségvetési szerv általi fenntartásba,
működtetésbe, vagyonkezelésbe átvett köznevelési
intézménynek helyt adó önálló épület (Klik fenntartásban
lévő iskola) esetén a fenntartó/üzemeltető/vagyonkezelő
nyilatkozta rendelkezésre áll, melyben nyilatkozik, hogy:
o
o
o

o

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

a munkálatok céljával egyetért;
a munkálatokkal járó zavarást tűri;
a
fenntartási
időszak
alatt,
amennyiben
a
fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői
jogviszony
fennáll, az érintett ingatlan funkcióját fenntartja;
legalább a fenntartási időszak alatt, az önkormányzat
kérésére, az épület energetikai teljesítményével
kapcsolatosan rendelkezésére álló adatokat az
önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.
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4.4.

Az önkormányzat továbbá nyilatkozik, hogy amennyiben
a
fenntartási
időszak
alatt
a
fenntartói/üzemeltetői/vagyonkezelői jog visszaszáll az
önkormányzatra, a támogatási kérelem elbírálásakor
figyelembe vett és támogatott eredeti funkciót a
fenntartási időszak végéig megtartja vagy az elbírálás
időpontjában azonos feltételekkel támogatható, olyan
egyéb funkciók ellátását biztosítja az adott épületben,
amelyek hatására az épület fosszilis energiaszükséglete
nem növekszik és releváns esetben a megújuló
energiafelhasználása nem csökken.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

4.5.

A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy
milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés
megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be,
milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges
kedvezményezett a kockázati tényezők kivédésére javaslatot tesz.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt/nem
releváns

Projekt komplexitása

5.

5.1.

Amennyiben műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület(ek) is
a projekt alanyai, az adott épület(ek) esetén bemutatásra került a
védett értékek megőrzésének módja, valamint rendelkeznek
Hatósági Bizonyítvánnyal, melyben megjelölik a védendő
épületelemeket.

megfelelt/nem felelt
meg/ részben
megfelelt/ nem
releváns

Hatás

6.
6.1.

„Összetett” projektet kívánnak megvalósítani.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

6.2.

A projekt önkormányzatok közti konzorcium keretében kerül
megvalósításra

megfelelt/nem felelt
meg

Fenntarthatóság

7.



„Előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztéseket,
amelyek
a
költségoptimalizált
követelményszintet
meghaladó szintet kívánnak elérni”: A támogatást igénylő
a TNM rendelet által definiált „közel nulla” szint
elérését/meghaladását vállalja.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt/nem
releváns



„Előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztéseket, ahol
egységnyi költségből a legnagyobb fosszilis energiamegtakarítás és ÜHG-kibocsátás csökkentés érhető el”:
A támogatást igénylő csak az energetikai felmérés(ek)
nyomán megfogalmazott, a Felhívás szerinti energetikai
célú intézkedésekre kér támogatást.

megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt/nem
releváns

7.1.

7.2.

8.

Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)

Integrált megközelítés

.
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8.1.

A támogatást igénylő az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más
intézkedéseihez, projektjeihez való kapcsolódást, a tervezett
fejlesztések egymáshoz való illeszkedését, szinergikus hatását
bemutatta.

Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)
megfelelt/nem felelt
meg/részben
megfelelt/nem
releváns

Esélyegyenlőség

9.
9.1.

A tervezett beavatkozás 10.000 fő alatti településen (is) megvalósul.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

9.2.

A támogatást igénylő bemutatta, hogy a beruházás nem kirekesztő
egyetlen társadalmi csoport számára sem.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

Költséghatékonyság

10.

Amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz a felhívás 3.2/25)
pontjában foglalt tevékenységet, úgy a teljes beruházásra
10.1.
vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) 0 % és 15
% közé esik.
Az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső
határoló szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy
a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével,
külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az
épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves
10.2. szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó
elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000
Ft/GJ értéket nem-műemlékek, nem helyi védelem alatt álló
épületek illetve a „közel nulla”, TNM rendelet szerinti energetikai
definíciót el nem érő épületek esetében.
Műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek, illetve a „közelnulla” követelményszintet legalább elérő épületek hőtechnikai
jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek,
(beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret
határoló
szerkezeteket)
utólagos
szigetelésével,
külső
10.3.
nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek
nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ
primerenergia-megtakarításra
vetített
nettó
elszámolható
beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000 Ft/GJ értéket.


megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

Napelemes rendszerek tervezett telepítése esetén, a
beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja meg a
450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható beruházási
költséget. (Amennyiben a műemlék, vagy helyi védelem
jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel: 500.000
Ft/kW nettó elszámolható beruházási költség.)

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

10.5. Napkollektoros rendszerek tervezett beépítése esetében, a
vonatkozó beruházás-részre igényelt támogatás nem haladja

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

10.4.
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Minősítés
(Megfelelt/Részben
megfelelt/Nem felelt
meg/Nem releváns)

meg a 270.000 Ft/nm értéket nettó elszámolható beruházási
költséget (az adszorber felületre vetítve).
Szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre
vetített nettó elszámolható beruházási költség (mely tartalmazhatja a
kazán beszerzése és beépítése mellett az alábbiakat: használati
melegvíz- és fűtési rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges eszközök,
10.6. berendezések és építmények, valamint füstgáztisztító, pernyeleválasztó,
kéményrendszer, hamu- és pernyekihordó, tüzelőanyag raktározásához,
átmeneti tárolásához szükséges, nem-építmény jellegű elemek,
automatikus tüzelőanyag-adagolót) nem haladja meg a 150.000 Ft/kW
érétket.

megfelelt/nem felelt
meg/nem releváns

Eredményesség

11.
11.1.

Az adott épületek fejlesztés előtti energiaigénye meghaladja a 150
kWh/m2a értéket.

megfelelt/nem felelt
meg/ nem releváns

Összesen
Terület-specifikus értékelési szempontok a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus
mellékletében találhatók.

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

5.1

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

5.3

A támogatás mértéke, összege

a. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

5.4

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 250 millió Ft.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés 32

tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
119. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

5.5

Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható
költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz,
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra
vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti
szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális
javakat nem vásárolhatnak.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
I.

Projektelőkészítés költségei

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
-

műemlék, vagy helyi védelmi igazoláshoz, állagmegóváshoz szükséges tanulmányok, szakértés

-

épületenergetikai tanúsítvány (176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szerinti)

-

épületenergetikai átvilágítás (amennyiben a Felhívás szerint szükséges)

-

projekt terv

-

környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat

-

műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díja

-

szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás

-

szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége

-

társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek
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Közbeszerzés költsége
-

közbeszerzési szakértő
tanácsadói tevékenység

-

közbeszerzési eljárás díja

díja:

közbeszerzési

dokumentáció

összeállítása,

közbeszerzési

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség

II.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költség
-

átalakítás

-

bővítés

-

felújítás

-

új építés (alkalmazott biomassza tárolásához, vagy az alkalmazott technika védelméhez
szükséges, fűtetlen melléképületek esetén (lásd felhívás 3.1.4/c) pontja)

-

beüzemelési költségek

Eszközbeszerzés költsége
-

bekerülési érték

-

bekerülési érték egyes tételei
Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 3.1 fejezetében
felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre
került, és amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott
létesítmény funkciójának megfelelő működtetéséhez, továbbá megjelenik a kedvezményezett tárgyi
eszköz nyilvántartásában

Immateriális javak beszerzésének költsége
-

vagyoni értékű jog bekerülési értéke

-

szoftver bekerülési értéke

-

egyéb szellemi termék bekerülési értéke
Kizárólag olyan szellemei termék beszerzése elszámolható, amelyik kapcsolódik a projekt
tevékenységéhez, valamint piaci feltételek mellett, harmadik féltől került beszerzésre

III.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége
minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek, horizontális
követelmények megvalósításának költségei
használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei
Képzéshez kapcsolódó költségek (pl. épülethasználók képzése)
-

tananyag fejlesztése, kivitelezése

-

képzés költsége résztvevőnként
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Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
egyéb mérnöki szakértői díjak
-

felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége (település
11
intézményei épületenergetikai adatainak NÉeR -ben történő rögzítése, ehhez kapcsolódó
szakértői tevékenység pl. SEAP felülvizsgálat, átdolgozás, SECAP kidolgozás)

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
-

rendezvényszervezés

-

egyéb kommunikációs tevékenységek költségei

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
-

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége

Egyéb szolgáltatási költség
-

biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei

-

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

-

vagyonbiztosítás díja

IV.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
-

munkabér

-

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

-

személyi jellegű egyéb kifizetések

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
-

utazási költség

-

napidíj

V. Projekt menedzsment költségek: a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti
szabályozás az elszámolható költségekről című, 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a
közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi
költségtípusok számolhatók el a projekt menedzsment keretében
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
-

munkabér

-

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

-

személyi jellegű egyéb kifizetések

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
-

utazási költség

-

napidíj

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Egyéb projektmenedzsment költség

11

-

projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége

-

projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

Nemzeti Épületenergetikai Rendszer
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VI.

Adók, közterhek, le nem vonható ÁFA

VII.

Tartalék

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában elszámolható:
I.
III.
IV.
V.

Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus
vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj);
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (kivéve: szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség);
Projekt menedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve:
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb
projektmenedzsment költség).

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

Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával,
és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a 44/2015. (XI. 2.) a közbeszerzési és
tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről MvM rendeletben
rögzített díjszabás alapján.
Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás
igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé
bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni,
kezelni..
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján egyszerűsített
elszámolás keretében számolható el.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen
megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával,
ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével valósul meg.
A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik:
-

Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási
normákat kell figyelembe venni.

-

Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:
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A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adóés Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási
normákat kell figyelembe venni.
Továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás
nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pontja, mely szerint magánszemély saját használatú
gépjármű használatakor engedélyezett 9 Ft/km általános normaköltség.
Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő
megtett út elkülönítését megfelelően biztosítani kell.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján egyszerűsített
elszámolás keretében számolható el.
Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet, amely a rendeletben
meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi lehetővé.
Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik.
Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés
is megvalósul, a kiküldetési rendelvényen jelezni szükséges az érintett projektek regisztrációs számát és
a regisztrációs számon az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét.
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt
előírásokat.
A támogatási kérelemben tervezett egyéb elszámolható költségek alátámasztása: A támogatási
kérelemben tervezett elszámolható költségeket a támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó
Projekttervben leírtak alapján kérjük igazolni.

5.6
a)
b)
c)

d)

Az elszámolhatóság további feltételei
Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt
tevékenységeihez és megfelelő indoklással vannak alátámasztva.
Az elszámolható költségek egyéb feltételeit a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című dokumentum szabályozza.
A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában
hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni.
Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a
Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az alábbi
szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):
o

Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya vonatkozásában egyidejűleg legalább három,
egymástól független árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása
érdekében, hogy az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került
meghatározásra.
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o
o

o

o

o
o

e)

f)

g)
h)
i)
j)

Az árajánlat nem származhat olyan szállítótól, amelyben a kedvezményezett vagy
kedvezményezett tulajdonosa (felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében
nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy tulajdonosi, képviseleti jogokat gyakorol.
Az árajánlat nem származhat olyan szállítótól, amelynek tulajdonosa (felügyeleti szerve),
annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, a
kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi,
képviseleti jogokat gyakorol.
A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti tevékenységi
területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben,
faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett
ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és
pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;
 mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés
teljesítésére;
 ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere.
A Kedvezményezett azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói
piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú)
arányt ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és
a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban.
A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell
lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok
kiértékelését.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás
lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell
igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a
Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött
beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.

Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai
korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve
az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a támogatást igénylő nem rendelkezik az
esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem
felel meg.
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a
támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét részben, vagy egészben bérbeadási célra
kívánja felhasználni.
Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.5. pontja szerint
számolható el.
In-house beszerzés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.6. pontja szerint
számolható el.
A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása
nem megengedett.
Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett
támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is
megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt eredeti
célját.
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5.7

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Fajlagos beruházási költség-korlátok:
1) Általános esetben, az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek,
(beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos
szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári,
passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített
nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket.
2) Műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek, illetve a „közel nulla” épületenergetikai
követelményeknek megfelelő épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló
szerkezetek, (beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket)
utólagos hőszigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy ezen
épületek nyári, passzív hővédelmének javításával elért éves szintű 1 GJ primerenergiamegtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 130.000
Ft/GJ értéket.
Továbbá:
3) Napelemes rendszer telepítése esetén 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható
beruházási költség támogatható (a napelemes rendszerhez kapcsolódó inverter hálózati
csatlakozási teljesítményére vetítve). Műemlék, vagy helyi védelem alatt álló épületek
esetében, amennyiben a védett jelleg igazoltan speciális megoldásokat igényel: 500.000
Ft/kW nettó elszámolható beruházási költség.
4) Napkollektoros rendszer esetében, az abszorber felületre vetített nettó elszámolható
beruházási költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
5) Szilárd biomassza kazán beépítése esetében, a kazánteljesítményre vetített nettó elszámolható
beruházási költség (mely tartalmazhatja a kazán beszerzése és beépítése mellett az alábbiakat:
használati melegvíz- és fűtési rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges eszközök,
berendezések és építmények, valamint füstgáztisztító, pernyeleválasztó, kéményrendszer, hamués pernyekihordó, tüzelőanyag raktározásához, átmeneti tárolásához szükséges, nem-építmény
jellegű elemek, automatikus tüzelőanyag-adagolót) nem haladja meg a 150.000 Ft/kW érétket.
Valamint:
Költségtípus

12

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Műszaki ellenőri szolgáltatás


Képzéshez kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
Projektmenedzsment

Maximális mértéke
az összes
elszámolható
költségre vetítve (%)
5%
1%
1%
0,5%
0,5%
2,5%

12

beleértve az energetikai felmérések elvégzését, az épületenergetikai audit illetve a tanúsítvány
elkészítését
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Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
Tartalék

0,5%
10%

Szerződéskötést követően, a meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projektelőkészítés és
projektmegvalósítás során a projekt keretében projekt előkészítés, tervezés, a közbeszerzési eljárások
lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, valamint a projektmenedzsment tevékenység
elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően
sem haladhatja meg az összes elszámolható költség 9,5%-át.
A projektgazda a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződése(i) alapján aktualizálja - 5%-nál nagyobb
megtakarítás esetén kötelezően TSZ módosítást kezdeményezve csökkenti – a költségvetését.
Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok

Költségtípus

A projekt
elszámolható
költségei
arányában
számított %-os
korlát

Maximális elszámolható
mérték (Ft)

I.
SEAP
felülvizsgálat
maximális nettó költsége
(helyi
önkormányzati
konzorciumi tagok részére)

50.000 lakosig: 3 millió Ft;
50.000 – 100.000 lakos közötti
települések/településcsoportok:
5 millió Ft;
100.000 lakos fölötti
települések/településcsoportok:
7 millió Ft

II.SEAP
átdolgozás
SECAP-pá
(helyi
önkormányzati konzorciumi
tagok részére)

50.000 lakosig: 3 millió Ft;
50.000 – 100.000 lakos közötti
települések/településcsoportok:
5 millió Ft;
100.000 lakos fölötti
települések/településcsoportok:
7 millió Ft
A Helyi Fejlesztési Stratégiával
rendelkező vidékfejlesztési
közösségek esetén, azok
méretétől függően: (a megye
területén összefogott
Közösségek a saját méretük
függvényében kérhetnek
támogatást, mely megyei
szinten összeadódik.:

III.SECAP
kidolgozása
(konzorciumvezető megyei
önkormányzat részére.) A
megye
területén
összefogott
Helyi
Fejlesztési
Stratégiával
rendelkező
közösségek
SECAP-jaira jutó maximális
elszámolható
költség
meghatározása.
Fontos
hogy az egyes Közösségek
területi
határai
nem
nyúlhatnak túl a megyén és
értelemszerűen egymással
sem lehetnek átfedésbe)
Épületet

használók

A SEAP
felülvizsgálat
és/vagy
átdolgozás
és/vagy SECAPelkészítés esetén
a kérelembe
releváns I.;II;III
tevékenységekre
jutó költségek
összeadódnak és
1 támogatási
kérelem
keretében
igényelhetők!

50.000 lakosig: 7 millió Ft;
50.000 – 100.000 lakos közötti
települések/településcsoportok
: 8,5 millió Ft;
100.000 lakos fölötti
települések/településcsoportok:
10 millió Ft
0,5%,

maximum nettó 100.000 Ft
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képzése

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.

Nem elszámolható költségek köre

5.8

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:


Új épület építése, kivéve az 50 nm-nél kisebb méretű, az alkalmazott technika befogadására
szolgáló vagy biomassza tárolásához szükséges melléképületek;



Bírságok, kötbérek, perköltségek;



A Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;



Banki és pénzügyi költségek,
pénzügyforgalmi költségek;



Ingatlan lízing, bérlet – kivéve projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda bérlése;



Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;



Járművásárlás (személygépkocsi, szállító jármű stb.);



Saját teljesítés (kivéve a felhívás 5.5 pontjában felsorolt, alábbi költségkategóriákat: I; III; IV; V);



Reprezentációs költségek;

kamattartozás

kiegyenlítése,

hiteltúllépés

költsége,

egyéb

Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

5.9

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

6. A

TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1. Önkormányzati kedvezményezett esetén a polgármester megbízólevelét vagy a képviselő-testület
alakuló üléséréről készült jegyzőkönyv digitalizált (szkennelt) példánya és az aláírási címpéldány
eredetijének másolata, digitalizált formában;
2. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagja önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság,
úgy a nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi eredetijének digitalizált
példányát, valamint a támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredetijének
digitalizált példányát;
3. Az érintett ingatlan(ok) tulajdonviszonyainak igazolásáról szóló okiratokat az ÁÚF. 7. pontjában
leírtaknak megfelelően;
4. Nyilatkozat a felhívás 3.1–es értékelési szempontjára, valamint a felhívás 3.2/6) II; 3.2/16);
;3.2/20) 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan (amennyiben releváns)
5. Projekt Terv és mellékleteinek benyújtása a felhívás 3.2/24) pontjában leírtak alapján
Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Ha a projekt beruházási költsége tartalmaz nem elszámolható költségeket is, úgy a projekthez
kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének igazolását a támogatási kérelem benyújtójának a
támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal szükséges igazolnia (amennyiben releváns)
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2. Nyilatkozat a felhívás 3.2/39) pontjaira vonatkozóan,amit legkésőbb a fenntartási időszakba
léptetésig szükséges megszerezni (amennyiben releváns)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A
Nyilatkozat c. dokumentum vonalkóddal rendelkező példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése
és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között
nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a 4.3. fejezet „A támogatási kérelem
benyújtásának határideje és módja” b) pontjában meghatározott módon kell elvégezni. A támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely
letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami
Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság,
a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati kiírásban,
támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

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

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
A) Területspecifikus mellékletek
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
B) Általános mellékletek
1. Projekt adatlap kitöltési útmutató
2. Útmutató a Projekt Terv elkészítéséhez, melynek főbb mellékletei:
a.) Műszaki szakértői nyilatkozat tervezett állapotra (excel)
b.) Műszaki szakértői nyilatkozat megvalósított állapotra (excel)
c.) Indikátor számítás (excel)
d.) Pénzügyi mutató számítás (excel)
e.) Nyilatkozatok
3. CBA elemzési útmutató
4. Konzorciumi megállapodás minták
5. Támogatási szerződés minta
6. Jogszabályok és fogalomjegyzék
7. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai
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8. Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez
9. Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
Tervezők kiválasztása

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. február 26-án megtartott Képviselő-testületi ülésen döntöttünk a terület- és településfejlesztés operatív program (TOP) keretében több pályázat benyújtásáról. A
28/2016. (II.26.) számú Képviselő-testületi határozat értelmében árajánlatokat kértünk
a tervezési munkák elvégzésére a Kovaterv Építész Iroda Kft-től, a Borea-67 Építész
Bt-től, valamint a Genium Art Kft-től.
A megadott határidőig a Kovaterv Építész Iroda Kft. és a Borea-67 Építész Bt. adott
ajánlatot a tervezési munkák elvégzésére, árajánlatukat az előterjesztés mellékleteként megküldjük.
Javaslom, hogy a két beérkező ajánlat alapján válasszuk ki az egyes tervezési feladatokra a tervezőt, továbbá javaslom, hogy jelen fázisban kizárólag a vázlatterv, valamint
az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére kössünk szerződést, azonban a
döntés meghozatalakor vegyük figyelembe a tervezés teljes költségét is.
Az ajánlat kérésekor jeleztük, hogy szerződés-tervezetet is csatoljanak az ajánlathoz,
a Kovaterv Kft. ezt megtette, a Borea-67 Építész Bt. a szerződés-tervezetet a részletes tervezési program kimunkálása után küldi meg.
Idő közben a pályázatok előkészítése megkezdődött, a bölcsőde megvalósíthatósági
tanulmányának készítése kapcsán Nógrád Megye főépítésze, Vass Attila az óvoda
épületét megtekintette, az óvoda épületében bölcsőde kialakítását nem javasolja, azt
nem támogatja. Állásfoglalását az előterjesztés mellékleteként megküldjük. Az állásfoglalás ismeretében ismételten javaslom, hogy az óvodával szemközti önkormányzati
tulajdonú, 171/2 hrsz-ú ingatlanon új bölcsőde építésére nyújtsunk be pályázatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

1 oldal a 3 oldalból

Tervezők kiválasztása

2016. április 29-i ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (II. 26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22-26/2016. (II. 26.) számú határozatai
3. Jogszabályi háttér:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
4. Határozati javaslatok
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Tervezők kiválasztása
című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
Bölcsőde tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület Nógrád Megye Főépítésze állásfoglalásának ismeretében a 22/2016.
(II. 26.) számú határozatát módosítja, mely szerint támogatja új bölcsőde TOP-1.4.1-15
pályázat keretében történő megépítését a Rétság, 171/2 hrsz-ú ingatlanon. A tervező kiválasztásánál a meglévő óvodában tervezendő bölcsődére adott árajánlatot tekinti döntőnek,
így a tervezéssel megbízza ..... tervezőt, ..... céget. Az új bölcsőde tervezésére kizárólag a
kiválasztott tervezőtől kér ajánlatot. A szerződés aláírásához az árajánlat és a szerződéstervezet ismeretében a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
Határidő: árajánlat bekérésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület Nógrád Megye Főépítésze állásfoglalásának ismeretében a 22/2016.
(II. 26.) számú határozatát módosítja, mely szerint támogatja új bölcsőde TOP-1.4.1-15
pályázat keretében történő megépítését a Rétság, 171/2 hrsz-ú ingatlanon. A tervező kiválasztásához árajánlatokat kér az alábbi cégektől, tervezőktől:
1. Kovaterv Építész Iroda Kft., Kovács Miklós, 3041 Héhalom, Petőfi S. út 11.
2. Borea-67 Építész Bt., Kovács Gábor, 2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
3. Hászné Szikora Zsuzsanna, 2640 Szendehely, Kápolna utca 47.
Határidő: árajánlat bekérésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„C” változat
A Képviselő-testület Nógrád Megye Főépítésze állásfoglalásának ismeretében továbbra is
a meglévő óvoda épületében kívánja a bölcsődét kialakítani. A tervezéssel megbízza .....
tervezőt, ..... céget. Felhatalmazza a polgármestert a vázlatterv és az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének a megrendelésére. A szerződés aláírásához a szerződéstervezet ismeretében a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
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Tervezők kiválasztása

2016. április 29-i ülésére

Határidő: munka megrendelésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„C” változat
A Képviselő-testület Nógrád Megye Főépítésze állásfoglalásának ismeretében nem kíván
Rétság városában bölcsődei férőhelyet biztosítani.

Piac tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a piac területén fedett-nyitott elárusítótér (nagyságrendileg 300 m2) és
új üzletház (maximum 400 m2) tervezési munkáinak elkészítésével megbízza ..... tervezőt,
..... céget. Felhatalmazza a polgármestert a vázlatterv és az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének a megrendelésére. A szerződés aláírásához a szerződés-tervezet
ismeretében a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
Határidő: munka megrendelésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Volt laktanya tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a volt laktanya területére koncepcióterv elkészítésével megbízza .....
tervezőt, ..... céget. Felhatalmazza a polgármestert a koncepcióterv elkészítésének a megrendelésére. A szerződés aláírásához a szerződés-tervezet ismeretében a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges.
Határidő: munka megrendelésére: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság, 2016. április 21.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatott, hogy a
35/2016. (II.26.) Kt. határozat alapján árajánlatokat kért be őrző-védő vállalkozásoktól. A nyertes árajánlat bruttó 685 Ft (540 Ft +áfa/óra). Az árajánlat megfelel a Képviselő-testület elvárásának.
Ügyvezető igazgató Asszonnyal egyeztetve az az álláspont alakult ki, hogy a pénzeszközátadásra havonta, a tényleges őrzési idő ismeretében kerüljön sor.
Célszerű lenne egy olyan megállapodást megkötni, melyben az éves keretösszeg szerepel. Az
intézmény havonta, igénybejelentés alapján kapná meg a pénzt. A támogatás átutalását követően az intézmény elszámolna a felhasználással. A felhasználás igazolásaként egy olyan kimutatást tudok elképzelni, melyen az ügyvezető igazolja azt, hogy mely napon, hány órától, hány
óráig volt biztosítva az őrzés. Igazolni kellene továbbá azt is, hogy az őrző védők ellenőrzést
végeztek a volt laktanya területén is. Szabályozandó feladatnak tartom a volt laktanya területén
történt eseményekről (lopás, rongálás, állapotromlás miatti veszélyhelyzet kialakulása) történő
tájékoztatást is.
A 35/2016. (II.26.) Kt. határozat az őrzési költség fedezeteként a 2016. évi költségvetés tartalékát jelölte meg.
A Képviselő-testület a pénzeszköz átadás fedezetéül a 2016. évi költségvetés tartalékát jelöli
meg. Az őrzési feladatok ellátásához szükséges pénzeszköz átadására a költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni. Az előirányzat-módosítással rendezendő tervszámot az alábbi ügyeleti óraszámok alapján javaslom jóváhagyni:
Munkanap
Hó/óra
16
Április
21
Május
21
Június
22
Július
21
Augusztus
23
Szeptember
22
Október
21
November
21
December
20
Összesen
192

Munkaszüneti nap
24
9
10
8
10
8
8
10
9
11
83
1 oldal a 5 oldalból

Összes óra
552
576
544
576
560
544
576
552
584
5 064
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5.064 óra x 685 Ft/óra = 3.468.840 Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 15.

Fodor Rita
jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
35/2016. (II.26.) Kt. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya és a Járóbetegszakellátó Központ felügyeletének lehetőségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ őrzését továbbra is fontosnak tartja.
Az őrző-védő feladatok ellátását továbbra is a szakmai feltételeknek megfelelő vállalkozással,
de a Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel
együttműködve kívánja biztosítani.
A munkanapokon 15 órától – másnap reggel 07 óráig, azaz napi 16 órában, a munkaszüneti- és
ünnepnapokon pedig napi 24 órában történő őrzési feladatok maximum 540 Ft+áfa/óra költségét pénzeszköz átadással kívánja biztosítani a Képviselő-testület. A pénzeszköz átadásról a
Kft.-vel megállapodást kell kötni.

Határidő: megállapodás megkötésére 2016. február 29., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”
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4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az őrzési feladatok ellátásáról
szóló megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben a volt laktanya területének, illetve a Járóbetegszakellátó Központnak munkaidőn túli őrzésére 3.500.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. A többlet
előirányzat forrása a költségvetés tartaléka. Az előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: megállapodás aláírására 2016. május 02., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.– képviselő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató – között a Képviselő-testület által biztosított őrzési,
vagyonvédelmi feladatok támogatásának felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……………. számú
határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft részére 3.500.000.- Ft azaz hárommillió-ötszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 072290.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
-

A munkanapokon 15 órától – másnap reggel 07 óráig, azaz napi 16 órában, a munkaszüneti- és ünnepnapokon pedig napi 24 órában történő őrzési feladatok maximum bruttó 685 Ft/óra költségig maximum 3.500.000 Ft/2016. év.
Az őrzési feladatnak ki kell terjednie a volt laktanya területének ………………… (gyakoriság megnevezése) ellenőrzésére is.

A támogatás a megállapodás aláírását követően, a tényleges havi igény összegéig, írásbeli
bejelentés alapján vehető igénybe.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a feladatra tervezett tartalék terhére a vállalkozás CIB
Banknál vezetett 10700323-68923729-51100005 számú számlájára igénybejelentés alapján
utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A támogatás elszámolásaként az ügyvezető igazolja, hogy mely napon, hány órától, hány óráig volt biztosítva az őrzés. Igazolni kell továbbá, hogy az őrző védők
ellenőrzést végeztek a volt laktanya területén is. A volt laktanya területén történt eseményekről
(lopás, rongálás, állapotromlás miatti veszélyhelyzet kialakulása) Támogatott 24 órán belül tájékoztatja Támogatót.
A támogatásról az új igény benyújtását megelőzően, maximum a kiutalását követő 30 napon
belül kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény)
előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást,
és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
4
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•

Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
Támogató kérésére a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
8.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
9.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
10.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.

Rétság, 2016. ……………………….

Hegedűs Ferenc
polgármester

………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita a jegyző általános helyettese
ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére

Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Émász Hálózati Kft. jogszabályváltozással összefüggő együttműködési keretmegállapodás megkötését kezdeményezi. Az Émász Hálózati Kft. az elosztóhálózat tulajdonosaként minőségi partnerségi kapcsolat kialakítására és ennek ápolására törekszik, valamint a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével a hatékony és biztonságos hálózatüzemeltetés és fenntartás mellett a karbantartási, javítási felújítási, fejlesztési munkák
elvégzését is megvalósítja, mely feltételeket a keret-megállapodás tartalmazza.
Az Émász Hálózati Kft levelét és a keret-megállapodást előterjesztésemhez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 19.

Fodor Rita
jegyző általános helyettese

1 oldal a 2 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések,
azok végrehajtása

3. Jogszabályi háttér
•
•

2007. évi LXXXVI. számú, villamos energiáról szóló törvény (VET)
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§
(3) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények
nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( IV.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Émász Hálózati Kft
együttműködési keret-megállapodás kezdeményezését, azt elfogadja.
A határozat mellékletét képező Együttműködési keret-megállapodás aláírására felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert.
Határidő: 2016. május 06.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Együtt Európáért Alapítvány
Együttműködési megállapodások

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére

Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Együtt Európáért Alapítvány az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Védőháló
a családokért” című felhívás (EFOP-1.2.1-15) és az „Ifjúsági Programok Támogatása” című
felhívás (EFOP-1.2.2-15) projektekben való részvételhez a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását kéri. Az alapítvány a Nyugat Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási
Társulás feladatellátását támogatja, melynek önkormányzatunk is tagja. Mindkét operatív
program lényege a családok, fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához való hozzásegítése, szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttének segítése, mely segíthet megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót. A projektek az önkormányzatoktól nem anyagi segítséget várnak, kizárólag a nyertes programok megvalósításához, esetleges programhelyszín biztosítását, valamint a projekt célcsoportjának elérésének segítését pl. a tájékoztató anyagok, nyomtatványok közösségi helyszíneken történő kihelyezésével. A mellékelt együttműködési megállapodásokban részletesen meg vannak határozva a célok, feladatok is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 19.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések,
azok végrehajtása

3. Jogszabályi háttér
EFOP-1.2.1-15
EFOP-1.2.2-15

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( IV.29.) KT. HATÁROZATA
Az Együtt Európáért Alapítvány koordinálásával megvalósítani kívánt projektek:
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Védőháló a családokért” című felhívás (EFOP-1.2.1-15) program
- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Ifjúsági Programok Támogatása” című felhívás (EFOP-1.2.2-15) program
megvalósításához a Nyugat Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás
tagjaként a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul.
A Képviselő-testület a projektek megvalósításához helyszínek biztosítását vállalja, továbbá
kommunikációs segítséget biztosít.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodásokat aláírja.
Határidő: 2016. május 06.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
Jegyző
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FELHÍVÁS
a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására

A felhívás címe:
Védőháló a családokért
A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15
Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek, nonprofit korlátolt felelősségű
társaságok és nonprofit részvénytársaságok részére olyan programok megvalósítására, amelyek az
általuk elérhető környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítik.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését
és a társadalmi összetartozás erősítését. A cél elérését a Kormány az alapítványok, egyesületek,
nonprofit korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit részvénytársaságok és egyházi jogi személyek
együttműködésével tervezi megvalósítani, a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.



A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 20 - 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.



Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatási összeg
legfeljebb 25 %-ának megfelelő előleget biztosít. Civil szervezet és egyházi jogi személy
kedvezményezett esetén a támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

1
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A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


1

Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a
családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve
a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a
generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet
megelőzését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat.

A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
2
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elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A magyar lakosság száma 1981 óta gyorsuló ütemben csökken, ami mára már veszélyezteti a hosszú
távú gazdasági stabilitást. Ezért elodázhatatlan, hogy mielőbb kezeljük azokat a problémákat, amelyek
akadályozzák a gyermekvállalást, veszélyeztetik a családok stabilitását, és a családok krízishelyzetbe
kerülése miatt további terheket rónak az állami költségvetésre és az ellátó rendszerekre. A hátrányos
helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés: a családnak, mint a társadalmi védőháló
legelemibb alkotóelemének megerősítése.
Többéves, utánkövetéses kutatások eredményei azt mutatják, Magyarország népessége rossz fizikai és
mentális állapotban van (Magyar Lelkiállapot 2013, SOTE Magatartástudományi Intézet tanulmánykötete,
Hungarostudy vizsgálatok 2002, 2006, 2010), ami számos tényezőre vezethető vissza. Ezek között
jelentős helyet foglalnak el a családi, párkapcsolati problémák köre, amelyek kihatnak a gyermekek és
fiatalok mentális és fizikális állapotára. Az életkilátások romlása befolyásolja a munkaképességet, a
foglalkoztathatóságot is. Ugyanakkor a statisztikák arra is rávilágítanak, hogy a házasságban, családban
élés az életminőségre, az életkilátásokra pozitívabb hatással van, mint bármely más együttélési forma, és
ezen túlmenően a gyermekvállalásra is pozitívan hat. Egyértelmű, hogy az egészségesebb és hosszabb
ideig élő népesség, amelynél így egyúttal az aktív, produktív időszak is tovább tart, a társadalmi
fenntarthatóság megteremtéséhez is kedvezőbben járul hozzá.
2010 óta a Kormány folyamatosan hozott és hoz olyan intézkedéseket, amelyek elősegítik a gyermeket
vállaló családok anyagi helyzetének javulását, növelve ezáltal a gyermekvállalás biztonságát. Mindezek
mellett szükséges a lelki-szellemi tényezőkkel, szociálpszichológiai folyamatokkal, kapcsolati kérdésekkel,
konfliktushelyzetek megoldásával és hasonló, a materiális kérdéseken túlmutató problémák és helyzetek
megoldásával is foglalkozni. Fontos kiemelni, hogy a prevenció hatékonyabb, hosszú távon
eredményesebb és az eredmény kihatása szélesebb körű, mint a krízishelyzet oldása, a konkrét
problémakezelés.
A családok egységének a védelme fontos és összetett feladat: a krízisbe került családok helyzetének
kezelése, és a biztonságot jelentő állapot helyreállítása mellett a funkciójukat probléma nélkül ellátó
családok védelme is elengedhetetlen. Az egységet alkotó családokban is adódik számos helyzet az
életciklus során - a gyermeknevelésben, a felnövekvő fiatalok életében, a gyermekek felnövekedésével
magukra maradó szülők kapcsolatában vagy az idősebb generáció elmagányosodásában - amelyek
kihatással vannak a családtagok testi-lelki egészségére, ezáltal munkaképességére, foglalkoztatására és
szociális helyzetére.
Az anyagi- vagy párkapcsolati krízishelyzetek, a válások, a munkahely elvesztése, a lakás elvesztése,
szenvedélybetegségek kialakulása és ezek miatt a családok szétesése, mind olyan krízishelyzetek,
amelyek megrengetik az egyén helyzetét, és gyakran vezetnek a társadalomban betöltött helyzetük
romlásához, elszegényedéshez, munkanélküliséghez, hajléktalansághoz. Különösen súlyosan érintik ezek
a krízisek a gyermekeket és a fiatalokat, akik kiszolgáltatott elszenvedői a körülöttük zajló válságoknak. A
felbomló családok közel 60 %-ában érintett egy vagy több gyermek. A krízis nyomán tanulási és
magatartási zavarok, egészségromlás állhat elő, amelyek megoldása, kezelése jelentős terhet ró mind a
családra, mind az állami intézményekre.
A kapcsolati erőszak terén végzett kutatások (a prevenciós programban a résztvevő fiatalok érintettségét
és a témával kapcsolatos ismeretszintjét mérve) azt mutatják, hogy a fiatalok 34%-a átélte már, hogy a
szülei hangosan veszekednek, fenyegetik egymást. Minden 10. fiatal számolt be arról, hogy látta már a
szüleit verekedni. A program hatékonyságának vizsgálatakor a fiatalok 81%-ánál kimutathatóan pozitív
hozadéka volt a prevenciós programoknak. A résztvevő diákok témával kapcsolatos ismeretei bővültek,
illetve sikeres megküzdési stratégiákat is elsajátíthattak. A prevenciós program a kapcsolati erőszak
jelensége mellett az emberkereskedelem és prostitúció témáit dolgozza fel. E terület esetében is jól
4

láthatóak a rizikótényezők, melyeket a programban használt kérdőívek segítségével mérnek fel a
szakemberek. A fiatalok 35 %-át szólítják meg az interneten; bulizni hívják el őket, vagy munkát kínálnak
nekik. A veszély azért is nagy, mert a „könnyű pénzkereseti” lehetőség vonzó lehet, hiszen a diákok
beszámolnak arról is, hogy fontos számukra a plusz pénz, hogy kiadásaikat fedezni tudják. Ilyen esetben
egy meggondolatlan döntés nagy veszélyeket rejt magában. A program tudatosítja a fiatalokban a
veszélyeket magukban rejtő helyzeteket és szituációkat, így azok időben felismerhetővé válnak.
Tekintettel arra, hogy bármely társadalmi csoportban, rétegben előállhatnak krízishelyzetek, függetlenül a
földrajzi elhelyezkedéstől, össztársadalmi jellegű problémáról beszélhetünk, amely megoldást igényel. Az
egész társadalomra és magukra a családokra, ill. a közvetlen környezetükre háruló anyagi és nem anyagi
jellegű kihatások kivédése érdekében szükség van komplex preventív programokra.
Mindezeket figyelembe véve határoztuk meg azokat a fejlesztési irányokat, amelyek részben a
krízishelyzetek megelőzését szolgálják, részben pedig hozzájárulnak a válságok miatt hátrányos
helyzetbe került személyek újbóli felzárkózásához.
A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és
egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő támogató szolgáltatásokat, és a
foglalkoztatást, elhelyezkedést segítő személyre szabott tréningeket. Családbarát jellegű
kezdeményezések, programok szervezésével, támogató és tanácsadó szolgáltatások, valamint (formális
és informális) képzések, csoportfoglalkozások útján erősítik a helyi közösségek tagjai közötti összefogást,
a családok közötti szolidaritást, a harmonikus családi élet, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés
fontosságának tudatosítását.
A programok eredményeképpen a társadalomban újra megerősödhet, általánossá válhat a családbarát
értékrend. A célok közvetítésének, a programok megvalósításának fontos eleme önkormányzatok, civil- és
egyházi szervezetek, iskolák, illetve felsőoktatási intézmények együttműködése, valamint az önkéntes
munka. Ezért a támogatási kérelem benyújtása során előnyt élveznek a tevékenységüket más
szervezetekkel együtt, egymás adottságait és a szinergiákat kihasználni tervező pályázók.
A felhívás általános célja a család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a
krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával,
amelyek - a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és - egyszerre több oldalról és
egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.
A projekt részcéljai:
1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a
konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők
számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti
együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az
önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben
történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte
érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.
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A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP)
Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéshez (A társadalmi
együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni
küzdelem) kapcsolódik. A konstrukció az alábbi, EFOP-ban nevesített beruházási prioritáshoz
kapcsolódó 1. B számú, „A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése” tárgyú egyedi
célkitűzéseket hivatott szolgálni.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi
Fejlesztési Keretében 6,2 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 155 - 310 db.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.

1.3. A támogatás háttere
Az EFOP 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat
jóváhagyta a Védőháló a családokért című felhívás meghirdetését.
Jelen felhívást az EFOP keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Támogató)
hirdeti meg.
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2.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu
oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.
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3.

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
A projekt előkészítés során az 1. és 2. tevékenység megvalósítása kötelező.
1. Helyzetértékelés, amely tartalmazza minimum célcsoport elemzést, helyzetfelmérést, melyben be kell
mutatni legalább
 a program által megszólítani kívánt célcsoporto(ka)t és az elérés módját,
 a támogatást igénylő által korábban megvalósított, a felhívás céljaihoz illeszkedő programok
tapasztalatait,
 támogatást igénylő által megvalósítás alatt álló folyamatban levő projekteket, fejlesztéseket.
2. Szakmai terv elkészítése, melynek keretében be kell mutatni
 a tervezett fejlesztés céljait célcsoportonként,
 a program megvalósítójának helyi beágyazottságát,
 a célok eléréséhez hozzájáruló tevékenységeket és azok ütemezését, valamint a
megvalósításukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állását,
 az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit,
 a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját,
 a tervezett (több területet, korosztályt lefedő) tevékenységek, szolgáltatások egymásra épülését,
egymást erősítő hatásait,
 amennyiben a projekt konzorciumi formában kerül megvalósításra, úgy a projekt keretében
tervezett tevékenységek konzorciumi partnerek szerinti megosztását.
3. Közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása

II. PROJEKT MENEDZSMENT (kötelező tevékenység)
Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások című részben.
III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
Az 1-7. tevékenységek közül legalább 2 tevékenység megvalósítása kötelező. Támogatást igénylőnek
minden választott tevékenység kapcsán – a megvalósítás elősegítése érdekében -, minimum 1-1 db
együttműködési megállapodást (3. számú melléklet) kell kötnie, helyben működő és az adott
tevékenységhez kapcsolódó szervezetettel.
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1)

A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás,
csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása (pl: önismereti, problémamegoldási,
konfliktuskezelési, családtervezési, kommunikáció, kapcsolati kultúra, mediáció, életciklusokhoz
kötődő válságok kezelése, életvezetési és háztartásvezetési kompetenciák fejlesztése, életmódbeli
és életviteli tanácsadás témákban);

2)

Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások
lebonyolítása (pl: szülői feladatok, életkori sajátosságoknak megfelelő nevelési módszerek,
tanácsadás, szülőakadémia, fiatalok szülőkkel, ill. kortársakkal való kommunikációját segítő
foglalkozások, egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli
kompetenciák fejlesztése);

3)

Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti
harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és
végrehajtása;

4)

Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni
és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás;

5)

Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása (pl:
kompetenciafejlesztés, tájékoztató alkalmak munkáltatók részére családbarát megoldásokról, helyi
szövetségek létrehozása munkáltatók, civilek, önkormányzatok, családok között, kismamák számára
a munkába való visszatérés segítése);

6)

Családi közösségépítő programok szervezése. (pl: generációk közötti együttműködés, az idősebb
generáció közösséget erősítő aktivizálása és integrálása a helyi közösségbe. A generációk közötti
szakadékok csökkentése és a családokat összefogó közösségek és külső - nevelési, kulturális, testi
és lelki egészséggel foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatokat erősítő találkozók,
rendezvények, gyermekfelügyeletet nyújtó, önkéntes alapon szerveződő megoldások megvalósítása,
szívességcsere megszervezése);

7)

Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások,
tréningek lebonyolítása (kiemelt célcsoportok: gyermeküket egyedül nevelő szülök; többgyermekes
családok; mozaik családok; krónikusan beteg, fogyatékossággal élő, egyéb sajátos nevelési igényű
gyermeket nevelő családok; fogyatékos emberek mint szülők; örökbefogadó és nevelőszülők, idős
családtagot gondozó családok; krízishelyzetben lévő várandósok; egyéb szempontból hátrányos
helyzetű családok).

A fenti témakörökhöz kapcsolódó helyi szintű közösségi programok, tájékoztatók, információs események
szervezése, valamint a szolgáltatások igénybevételét segítő kiegészítő szolgáltatások (pl.
gyermekfelügyelet a foglalkozások ideje alatt) biztosítása.
A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben
foglaltakat kell betartani.
A programokat a területi korlátozás figyelembe vételével (lásd. 3.4.1) több helyszínen is meg lehet
valósítani.

IV. HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK (kötelező tevékenység)
Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások című részben.

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG (kötelező tevékenység)
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.
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3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásnak.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Célcsoport:








családalapítás előtt álló fiatalok,
házasságkötésre, gyermekvállalásra készülő párok,
gyermekes szülők,
a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást
igénylő személyek,
családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs
családok)
családi közösségek

Horizontális szempontok
 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani (nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF
11. fejezete), a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a
fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
 Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
A projektmenedzsmenttel és szakmai vezetővel szembeni elvárások:
 A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorcium vezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt
teljes időtartama alatt egy felsőfokú végzettséggel rendelkező projektmenedzsert alkalmaz
munkaviszony, illetve megbízási szerződésen alapuló jogviszony keretében.
 A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy
a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy megbízási
szerződésen alapuló jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel, és legalább
két év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
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 A projektmenedzseri, a pénzügyi vezetői és a szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is
elláthatja, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.
 A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorcium vezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt
teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, vagy megbízási szerződésen
alapuló jogviszony keretében, akinek a munkaideje eléri a heti 10 órát. A szakmai vezetőnek a projekt
céljaihoz kapcsolódó szakmai tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
 A projektgazdának vállalnia kell, hogy a szakmai megvalósítói kör mind létszám, mind szakmai
képzettség és szakmai tapasztalatok alapján biztosítani tudja a projekt szakmai működtetésének
biztosítását és a célcsoporttal való kapcsolattartást és a pénzügyi elszámolások elvégzését.
Speciális szakmai elvárások:
A hatékony forrásfelhasználás, a fenntarthatóság biztosítása és az eredmények helyi szinten való minél
jobb beépülése érdekében a felhívás támogatni és ösztönözni kívánja a szervezeti szintű együttműködést.
Együttműködő partnerek lehetnek például a projekthez kapcsolódó tevékenységet végző önkormányzati,
kulturális, köznevelési feladatot ellátó, felsőoktatási intézmények, ifjúsági hálózatok, médiaszolgáltatók,
foglalkoztatást segítő intézmények és szervezetek, területi vagy szakmai szervezetek, egészségügyi
intézmények vagy szolgáltatók, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelem intézményei,
Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Házak, egyházi szervezetek.
Az együttműködő partnerek
támogatásban nem részesülnek és nem lehetnek szállítók a projekt megvalósítása során.
A kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válásának megelőzését célzó programok abban az
esetben támogathatók, ha azok a jelen felhívás 8. számú mellékletét képező Módszertani útmutató
alapján valósulnak meg, és a 4. számú mellékletnek megfelelő Együttműködési megállapodás csatolásra
került.
Jelen projekt kedvezményezettjének együtt kell működnie és adatszolgáltatást kell nyújtania a Család-,
Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézetnek.

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások
A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos
közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) vonatkozó részeiben foglaltak
szerint köteles eljárni.
Adatgyűjtés
Az egyéni szintű adatgyűjtésre vonatkozó előírást a jelen Felhívás 3.5.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA
forrásból megvalósuló felhívások esetén című része tartalmazza.
Elkülönített pénzforgalmi számla
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla
nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a számláját,
és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.
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Számszerűsített szakmai elvárások
A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített műszaki-szakmai eredmények közül
kettőt szükséges kiválasztani, és a projekt fizikai zárásáig dokumentáltan elérni. A 4. számú tevékenység
„Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy
csoportos foglalkozások, tanácsadás” témakörében megvalósuló műszaki-szakmai eredmény
igazolásának módja esetében – tekintettel az adatok szenzitivitására – fotó készítése nem elvárás. A
szakmai tervben be kell mutatni, hogyan illeszkednek a választott eredmények a tervezett projekt
céljaihoz:
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Tanácsadásban vagy kiscsoportos foglalkozáson részt vett
személyek száma

Az eredmény leírása

Az egyéni, az adott család vagy (amennyiben nem
családtagok) legfeljebb 7 fő részvételével zajló tanácsadáson
vagy foglalkozásokon részt vett személyek száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

200 fő

Igazolás módja

Jelenléti ív, tanácsadói feljegyzés vagy mentori napló

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Workshopokon, csoportos foglalkozáson részt vett személyek
száma

Az eredmény leírása

A
legfeljebb
20
fő
részvételével
megtartott
csoportfoglalkozáson megjelent személyek száma.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

300 fő

Igazolás módja

Fotó, jelenléti ív, beszámoló

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

A pályázat céljaihoz kapcsolódó rendezvények szervezése,
megrendezése és lebonyolítása

Az eredmény leírása

Célcsoport számára tartott, a fenti két csoportba nem tartozó,
a pályázat témájában releváns rendezvények megtartása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

2 db/ 12 hónap

Igazolás módja

Fotó, jelenléti ív, beszámoló

Mérföldkövek
A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni.
1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 12. hónap végéig legalább 100 fő részt vett a támogatást
igénylő által szervezett vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy tanácsadáson valamint projekt
szinten az összes elszámolható költség legalább 25%-áról kifizetési igénylést nyújt be,
2. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított 20 hónap végéig legalább 300 fő részt vett a támogatást
igénylő által szervezett vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy tanácsadáson valamint projekt
szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylést nyújt be,
3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezéséig legalább 400 fő részt vett a támogatást igénylő által szervezett
vagy nyújtott szolgáltatáson, programon vagy tanácsadáson valamint projekt szinten az összes
elszámolható költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy
 A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését
követően köteles a Rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi kifizetési igénylésben
beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és
műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint
hatékonyságáról.
 Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a Rendeletben foglalt
szabályoknak megfelelően.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.

3.3. A projektvégrehajtás időtartama
3.3.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A
projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti,
de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (továbbiakban: ÁÚF) 8.6.1. pontja tartalmazza

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően minimum 24
hónap és legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet később, mint
a Támogatási Szerződésben rögzített.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett
teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c.
dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje a Támogatási Szerződés rögzíti.
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3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1. A projekt területi korlátozása
Az a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet
igényelhet támogatást, amely a Felhívás közzétételének napját megelőzően székhellyel vagy telephellyel
rendelkezik a kevésbé fejlett régiók egyikében (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, ÉszakMagyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). A projekt keretében elvégzett tevékenységek
megvalósítása csak a kevésbé fejlett régiókban történhet
Kivételt képez ez alól a pályázati programmal összefüggő esetleges
tapasztalatcseréken, konzultációkon, egyeztetéseken, konferenciákon való részvétel.

tanulmányutakon,

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
A jelen felhívásban nem releváns.

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.5.1. Indikátorok

Mutató neve

Támogatott családtámogató
szolgáltatást nyújtó szervezetek
száma

Mértékegység

Bázisérték

Minimálisan
elvárt
célérték

db

0

1

Célérték
elérésének
időpontja

projekt fizikai
befejezése

Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)
monitoring

Monitoring mutatók magyarázata:
Támogatott családtámogató szolgáltatást nyújtó szervezetek száma: azon szervezetek száma összesítve,
amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések keretében családtámogató szolgáltatást nyújtanak. A családtámogató szolgáltatások
lehetnek preventív jellegűek, illetve kifejezetten valamilyen veszélyeztetett csoportot célzók.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján (a
továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási szerződésben.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át,
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
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3.5.2. Szakpolitikai mutatók
A jelen pályázati Felhívásban nem releváns.

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén








A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt
közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján
kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre
vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az
adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.
A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek
során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok
végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó
szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés
mellékletét képezi
A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával - a Projektgazda
bizalmasan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem
használja fel.

3.6. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen
időszakra vállalja:



az EFOP projekt keretében létrehozott szolgáltatások elérhetőségének folyamatos biztosítását és
fenntartási jelentések benyújtását;
fenntartási jelentések benyújtását;



a projekttel kapcsolatos minden dokumentum elkülönített nyilvántartását;



adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára.

3.7. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. fejezete
tartalmazza.

3.8. Önerő
Jelen felhívásban nem releváns.
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A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

4.

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek
az alábbi feltételeknek:
3

a. a szervezet főtevékenysége vagy további tevékenységei között szerepel a TEÁOR nómenklatúra
szerinti TEÁOR 8560 vagy TEÁOR 8790 vagy TEÁOR 8891 vagy TEÁOR 8899 vagy TEÁOR
9499 tevékenység, amelyet az állami adóhatóság a Felhívás megjelenésének napját megelőzően
nyilvántartásba vett és

b. a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel
elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások
valamelyikébe tartoznak:






Egyéb alapítvány (GFO 569)
Egyéb egyesület, (GFO 529)
Egyéb szövetség (GFO 517)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

A fent felsorolt szervezeteken kívül konzorciumi partnerek az alábbiak lehetnek:

c.

Egyházi jogi személyek (GFO 55)

A támogatást igénylőnek, a Felhívás 3.1.I.1. pontjában meghatározott, a felhívás támogatható
tevékenységei között meghatározott és részcéljai által elérni kívánt korábbi tevékenységét,
kötelezően csatolandó Helyzetértékelés dokumentum részeként, megfelelő alátámasztottsággal
bemutatatta.

A szervezeteknek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelni:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, a
konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetővel együtt maximálisan 3 lehet.

4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Lásd az ÁÚF c. dokumentumban található 2. Kizáró okok listája c. részben.

3

Jogi alap (Forrás): Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek

statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról, és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2008.01.01.
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4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében 2016. év 03. hó 10. naptól 2018 év 03. hó 10. napig van lehetőség a támogatási
kérelem benyújtására.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
2016. év 04. hó 15. nap
2017. év 04. hó 14. nap
2018. év 03. hó 10. nap

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
4
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy
5
6
expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1374 Budapest, Pf. 613.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

4

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel
hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
5
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai
szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt
belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő
harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és
emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
6

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül
teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény
felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy
a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen
személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a
támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe.
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4.4

Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján
kerülnek elbírálásra.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. fejezetében találhatóak (A támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja.)
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak,
valamint az alábbi kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás
vagy nem hiányzik;
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint;
c) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási
összeget, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális
támogatási intenzitást;
d) a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) A támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került
benyújtásra.
b) A projekt megvalósításának időtartama a felhívás minimum és maximum időintervallumán belül
van.
c) A felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra
kerültek.

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.
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3.

Tartalmi értékelési szempontok:

ÁLTALÁNOS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

1.

1.1

A támogatást igénylő szervezetre
vonatkozó kiválasztási szempontok

(vagy

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

14

8

konzorciumra)

A támogatást igénylő szervezet az alapító dokumentuma vagy
szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt céljait szolgáló
tevékenységek ellátására alkalmas és felhatalmazott
0-1



alkalmas és felhatalmazott: 1 pont
nem alkalmas vagy nem felhatalmazott: 0 pont

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak
eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal
1.2





1.3

0-2
részletes és megalapozott bemutatás: 2 pont
csak részben került bemutatásra: 1 pont
nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 0 pont

A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti stabilitást
biztosító feltételek)








0-2

részletes és megalapozott bemutatás: 2 pont
csak részben került bemutatásra: 1 pont
nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 0 pont

A projektmenedzsment és szakmai vezető
alkalmassága megalapozottan bemutatásra kerül
1.5

0-5

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a támogatási kérelem
céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és
infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához
szükséges cselekvési tervvel




1.4

rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal és az
részletesen és megalapozottan bemutatásra került: 5 pont
részben rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalatokkal
vagy csak részben került bemutatásra: 3 pont
nem került bemutatásra vagy nem megalapozott: 0 pont

tapasztalata

és

a tapasztalat és az alkalmasság részletes bemutatása: 4
pont
csak részben került bemutatásra: 2 pont
nem került bemutatásra vagy nem tapasztalt és nem
alkalmas: 0 pont

0-4
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2.

A támogatási kérelem
vizsgálatának szempontjai

célokhoz

való

illeszkedésének
18

10

Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő célokat

2.1



2.2

teljes mértékben meghatározza - minden tervezett
tevékenység a projekt célját szolgálja (részletes bemutatás):
5pont
a célokat egyértelműen meghatározza, de azok bemutatása
elnagyolt: 3 pont
nem ítélhető meg a tevékenységek és az elérendő célok
között az összhang: 0 pont

A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai környezethez, a
kapcsolódó jogszabályok adta keretekhez és a felhívásban
meghatározott konkrét célokhoz

teljes mértékben illeszkedik (részletes bemutatás): 2 pont

nem ítélhető meg az illeszkedés: 0 pont

0-5

0-2

A célcsoport megfelelően került meghatározásra és részletesen
bemutatásra kerül a célcsoport elérésének, bevonásának
módszertana (Célcsoport elemzés, helyzetfelmérés dokumentuma)
2.3




megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont
elnagyolt bemutatás: 1 pont
nem került bemutatásra: 0 pont

0-4

A célok illeszkednek az igényekhez (pl. helyi igények, célcsoport
igényei) és ez alátámasztott (Szakmai terv dokumentuma)
2.4





megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont
elnagyolt bemutatás: 1 pont
nem került bemutatásra: 0 pont

0-4

A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és
alátámasztott
2.5





a megvalósítani tervezett tevékenységek jól szolgálják a
támogatást igénylő fejlesztési stratégiáját:2 pont
a megvalósítani tervezett tevékenységek hozzájárulhatnak
a támogatást igénylő fejlesztési stratégiájához: 1 pont
nem megítélhető a hasznosulás: 0 pont

0-2

Releváns esetben, a folyamatban levő fejlesztések közti szinergikus
kapcsolódások és lehatárolások bemutatásra kerültek
2.6



nem releváns vagy bemutatásra kerül: 1 pont
releváns és nem kerül bemutatásra: 0 pont

0-1
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3.

A támogatási kérelem szakmai tartalmának megfelelőségének
vizsgálata

31

20

A támogatási kérelemben kizárólag támogatható tevékenységek
szerepelnek, és a projektjavaslat az összes kötelezően
megvalósítandó tevékenységet tartalmazza

3.1




kizárólag támogatható tevékenység szerepel és az összes
kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza: 4
pont
az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet
tartalmazza, de szerepelnek nem támogatható
tevékenységek: 3 pont
nem tartalmazza az összes kötelező tevékenységet: 0 pont

0-4

Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek részletesen
bemutatásra kerültek, és a tervezett tevékenységek szükségesek a
célok eléréséhez
3.2





részletes bemutatás és tevékenység célokkal történő
egyértelmű koherenciája:5 pont
elnagyolt bemutatás vagy részleges koherencia: 3 pont
nem kerül bemutatásra: 0 pont

A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a
eredmények eléréséhez
3.3





teljes mértékben hozzájárulnak
alátámasztás: 5 pont
teljes mértékben hozzájárulnak
alátámasztás: 3 pont
nem kerül bemutatásra: 0 pont

0-5

számszerűsíthető

és

részletes

az

és

elnagyolt

az

0-5

A vállalt indikátor célértéke és a műszaki-szakmai számszerűsített
mutatók reálisan teljesíthető és mérhető
3.4




az indikátor célértéke és a műszaki-szakmai
számszerűsített mutatók teljesítése előkészített, reálisan
tervezett: 2 pont
nem teljesül: 0 pont

0-2

A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek
ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított
3.5





3.6

megalapozott, megfelelő és egymásra épülően reálisan
tervezett: 5 pont
a projekt ütemezése részben előkészített: 3 pont
nem megítélhető: 0 pont

A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz
kapcsolódó, eredményeket objektív módon mérni képes mutatók
koherenciája, kidolgozottsága megfelelően bemutatásra került.

megfelelően bemutatásra került: 5 pont

részben került bemutatásra: 3 pont

nem került bemutatásra vagy nincs koherencia,
kidolgozottság: 0 pont

0-5

0-5
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Kockázatelemzés releváns és teljes körű
3.7

4.





releváns és teljes körű: 5 pont
releváns és nem teljes körű: 3 pont
nem releváns vagy nem bemutatott: 0 pont

0-5

Pénzügyi szempontok vizsgálata

20

13

A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen bemutatásra
kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és szükségesek a célok
eléréséhez
4.1





teljes mértékben: 11 pont
elnagyoltan kerül bemutatásra az alátámasztottság és a
szükségesség: 6
nem kerültek bemutatásra vagy nem alátámasztottak és
szükségesek: 0 pont

0-11

A költségvetési tételek pénzügyi szempontból megalapozottak (árérték arány, piaci árnak való megfelelőség)
4.2

5.





teljes mértékben: 9 pont
részben: 4 pont
nem megítélhető: 0 pont

0-9

Fenntarthatósági és horizontális szempontok
A felhívásban előírt
bemutatása került

fenntartási

kötelezettségek

4
teljesítése

5.1



4

teljes mértékben: 1 pont
nem került bemutatásra: 0 pont

0-1

A fejlesztés eredményeinek hasznosulása fenntartási időszakban
bemutatásra került
5.2.



5.3.

0-2

Az
esélyegyenlőségi
szempontok,
illetve
a
Környezeti
fenntarthatósági szempontok érvényesülnek teljes mértékben: 1 pont
0-1


6.

teljes mértékben: 2 pont
nem került bemutatásra: 0 pont

nem került bemutatásra: 0 pont

Előnyt jelentő szempontok lehetnek

11

0

Az elért célcsoport nagysága (abszolút értéken és amennyiben
értelmezhető az ismert célcsoport arányában)
6.1





a Felhívás 3.2. pontjában (A projekt műszaki-szakmai
tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások)
kötelező célcsoport létszám legalább 120 %-os tervezett
bevonása: 1 pont
100-119 % közötti bevonás: 0 pont

0-1
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Együttműködési megállapodás különböző szervezetekkel, a
projektcél elérésének elősegítése érdekében (a benyújtáshoz
csatolva)
6.2

7.






6 vagy több együttműködési megállapodás: 10 pont
5 együttműködési megállapodás: 7 pont
3-4 együttműködési megállapodás: 5pont
0-2 együttműködési megállapodás: 0 pont

Specifikus kritériumok

0-10

2

0

A fejlesztendő járásban megvalósuló programok

7.1



legalább 1 megvalósítási helyszín komplex programmal
fejlesztendő járásban van: 2 pont
legalább 1 megvalósítási helyszín fejlesztendő járásban
van: 1 pont
nincs fejlesztendő járásban megvalósítási helyszín: 0 pont

MINDÖSSZESEN:

0-2

100

60

Nem támogathatók azok a projektjavaslatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer 1.1, 3.1 és 3.4
pontjai esetében a kapott pontszám 0 (nulla).
A táblázatban feltüntetett értékek az adott szempontokra adható maximális pontszámot tartalmazzák.
Amennyiben a támogatási kérelem csak részben teljesíti az elvárásokat, részpontszám adható
Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a pályázatra
adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését!
Nem támogathatók továbbá azok a kérelmek, amelyek az egyes részpontszámok tekintetében nem érik el
a fenti táblázatban rögzített minimum értéket.
A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de az értékelő javaslatára az Irányító Hatóság a
Projektgazdának legalább 3 napos határidő biztosításával tisztázó kérdést tehet fel a projektjavaslattal
kapcsolatban. A tisztázó kérdés keretében új dokumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés
megválaszolása során új dokumentum nem nyújtható be.
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A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívásban nem releváns.

5.3

A támogatás mértéke, összege

a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 40 millió
Ft.

b)

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

5.4

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a, civilszervezet és egyházi jogi személy
kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénylésének feltételei:
 a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
 ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési
kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
 az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
 a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag
utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
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Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli
- elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az
előleget közvetlenül jogosult igényelni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak
figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.

Az elszámolható költségek köre

5.5

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra
vonatkozó részletes szabályozást a Rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1. Projektelőkészítés költségei
A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben
rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.
A projekt előkészítő szakaszában az előkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek számolhatók el.
Ez alól kivétel a közbeszerzési költség, amelyet akkor is itt szükséges tervezni, ha az a megvalósítás alatt
merül fel. A közbeszerzési eljárások lefolytatása értékére vonatkozó 1%-os korlát (ld. lentebb) a projekt
teljes időtartalma alatt felmerült közbeszerzésekre együttesen vonatkoznak.
Az előkészítés költségei között kizárólag az alábbi tevékenységek költségei számolhatók el:


Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
o szakmai terv elkészítésének költsége
o

egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége

o szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás költsége
o projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – munkabér
o projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – foglalkozatást terhelő adók,
járulékok
o projektelőkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások – személyi jellegű egyéb
kifizetések


Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a
projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át.


Közbeszerzés költsége
o a közbeszerzési szakértő díja
o a közbeszerzési eljárás díja

A közbeszerzési költség az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.
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Az előkészítés

során tervezett tevékenységeket

a támogatást igénylő

saját teljesítésben

is

megvalósíthatja a Rendelet 5. sz. melléklete 3.5 pontjában foglaltak figyelembe vételével.
2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei


Képzéshez kapcsolódó költségek
o tananyag fejlesztése, kivitelezése
o a képzés költsége résztvevőnként



Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
o rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún „catering” költségek, reprezentációs költségek
o egyéb kommunikációs tevékenységek költségei



Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége az összes elszámolható költség maximum 0,5%a lehet.


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj (pl.helyiségbérlet)

3. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
o munkabér
o foglalkoztatást terhelő adók
o személyi jellegű egyéb kifizetések
o munkaköri alkalmassági vizsgálat díja
o önkéntes tevékenységgel kapcsolatos juttatások



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
o utazási költség
o szállásköltség
o helyi közlekedés költségei
o napidíj

4.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

5.

Célcsoport támogatásának költségei



Célcsoport képzési költségei
o képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség (pl.: tanácsadáson, workshop-on,
rendezvényen való részvétel)
o képzés ideje alatt igénybevett gyerekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának
költsége
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6. Projektmenedzsment költség


Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
o munkabér
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
o személyi jellegű egyéb kifizetések



Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
o utazási költség
o szállásköltség
o helyi közlekedés költségei
o napidíj



Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja



Egyéb projektmenedzsment költség
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

A projektmenedzsment költségek az összes elszámolható költség maximum 2,5%-a lehet.
6. Általános (rezsi) költség


Egyéb általános (rezsi) költség
o kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
o közüzemi szolgáltatások költsége
o általános vállalat-irányítási költség
o bankszámla nyitás és vezetés költsége
o dokumentációs és archiválási költség

Az általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.
8. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
9. Tartalék
Tartalék nem tervezhető.
Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt
előírásokat
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5.6

Az elszámolhatóság további feltételei

Szakmai megvalósításhoz, valamint a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű kiadások
elszámolásának feltételei:

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







A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való
foglalkoztatás arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő
munkavégzés, valamint a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített
személyes közreműködés díja.
Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek
bére, akik számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka
elvégzése célfeladatok kiírásával vagy többletfeladatok elrendelésével oldható meg.
Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti
jogviszonyra és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/ megszüntetésére vonatkozó
jogszabályok által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható,
amilyen mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a
munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára
vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

A célfeladat kiírások, illetve megbízási szerződések esetében az elszámoláshoz szükséges benyújtani a
célfeladat teljesülésének igazolását/a megbízási szerződés alapján készült teljesítés igazolást is.
Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött teljesítés nem igazolható.

Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a
jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett
ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani,
hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos
árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre
kerül.
Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy
beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
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Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak,
7
nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől
származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független statisztika,
kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak,
közüzemi szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
meghatározható legyen a besorolásuk.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmasságát.
További elszámolhatósági feltételek
A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket
lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak.
Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a
projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket
képviselnek.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a
közbeszerzési szerződésben rögzített árat).
A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz,
hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az
elszámoláshoz csatolni szükséges.
Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell
kapcsolódnia.
Számlaösszesítők alkalmazása
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők
használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.
Kiemelt projektek esetében: az 1 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis
támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb
alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák,
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A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a továbbiakban
összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett vagy kedvezményezett tulajdonosa (felügyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében közeli hozzátartozója. Továbbá olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik,
amelynek tulajdonosa, legfőbb szervének illetve felügyeleti szervének tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, a
kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,
munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg alátámasztó dokumentumként. Az előírás betartása a
Kedvezményezett felelőssége.
.
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bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálatra kerülnek.
Standard vagy egyszerűsített kiválasztási rendben: az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben
szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró
helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

5.7

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
Rezsi

Maximális mértéke
az összes
elszámolható
költségre vetítve (%)
vagy maximális
összeg
2,5%
1%
2,5 %
0,5%
1%

Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

5.8

Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
 levonható áfa;
 kamattartozás kiegyenlítés;
 hitelkamat;
 hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 deviza-átváltási jutalék;
 pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 bírságok, kötbérek és perköltségek;
 infrastrukturális javak;
 föld, telek, ingatlan vásárlás;
 épületek építése, felújítása, javítások bekerülési költségei;
 gépjármű beszerzése (vásárlása, lízingelése).

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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5.9.1 A felhívás keretében
vonatkozó egyedi szabályok

nyújtott

egyes

támogatási

kategóriákra

Jelen felhívás szempontjából nem releváns
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

6.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Helyzetértékelés
Szakmai terv
Együttműködési megállapodás
Együttműködési megállapodás a 4. számú tevékenység kapcsán
Pénzügyi vezető, projektmenedzser, szakmai vezető életrajza (szkennelve)
Támogatást igénylő szervezet aláírt és hatályos létesítő okirata
Aláírási címpéldány
Módszertani útmutató a 4. számú tevékenységgel összefüggésben
Konzorciumi szerződés (amennyiben releváns)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja legenerálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a 4.3. fejezet „A
támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” b) pontjában meghatározott módon kell
elvégezni”. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.
.
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7.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja
a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben

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

A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Együttműködési megállapodás sablon
Együttműködési megállapodás sablon a 4. számú tevékenység kapcsán
Önéletrajz sablon
Módszertani útmutató a 4. számú tevékenységgel összefüggésben
Konzorciumi szerződés sablon

Törvények:
1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának
felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény
kihirdetéséről
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról
2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Rendeletek:
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a
Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
209/2014. (XI.26) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról
Közösségi szabályok
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1304/2013/EU RENDELETE az Európai Szociális Alapról és
az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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FELHÍVÁS
az ifjúság közösségi aktivitását elősegítő programok megvalósítására

A felhívás címe:
Ifjúsági programok támogatása
A felhívás kódszáma:
EFOP-1.2.2-15
Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek számára
közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében.

1

az ifjúsági korosztály

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció az ifjúsági
korosztály aktív közreműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az
önkéntesség megerősítésével kíván hozzájárulni e célok eléréséhez . A cél elérését a Kormány civil és
egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek
mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
2

●

a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.

●

a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 18 millió Ft - 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

●

az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az elszámolható
költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.
3

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

1

projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ifjúság közösségi aktivitásának növeléséhez.

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek.
Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.
2
A projekt értékelésének határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
3
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a projektja vaslat
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a z ÁÚF-ben
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatás igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi.2020hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
4

A 2012. évi adatok alapján a magyar lakosság mintegy 18 %-a, több mint 1,8 millió fiatal tartozik a 15-29
éves korcsoportba. A területi megoszlást tekintve látható, hogy a korcsoport az országos átlaghoz képest
felülreprezentált az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban, míg Budapesten az átlag alatti.
Ugyanakkor hazánkban Budapesten és a megyei jogú városokban koncentrálódik a fiatalokra irányuló
szabadidős szolgáltatások jelentős része. A kisebb, vidéki településeken a fiataloknak jóval kevesebb
lehetőségük van az érdeklődési körüknek, életkoruknak megfelelő programokból választani, azonos
érdeklődésű kortársakkal közös programokban részt venni.
A 15-29 évesek szabadidős tevékenységei körében az elmúlt évtizedben ugyan a televíziózás helyett a
számítógép- és internethasználat kapott hangsúlyt, azonban mindkét tevékenységről elmondható, hogy
inkább passzív „fogyasztást” jelent, semmint tudatos, aktív cselekvést , tehát a szokások változásával nem
emelkedett az aktív szabadidő eltöltési módok aránya. Hétvégenként csupán minden tizedik fiatal szokott
kirándulni vagy túrázni, és mindössze a 15-29 évesek néhány százalékára jellemző, hogy valamilyen
alkotó, művészi tevékenységet végez szabadidejében. Az aktív, közösségi tevékenységek hiánya a
fiatalok későbbi életpályájára is kihatással van, megnehezíti felnőtt kori szocializációjukat, munkaerő-piaci
elhelyezkedésüket is.
A szabadidős tevékenységek közül - társadalmi hasznosságát tekintve - kiemelkedik az önkéntesség. Az
önkéntesség magyarországi helyzetét felmérő országos reprezentatív kutatás adatai alapján 201 3-ban a
18 év feletti magyar lakosság csaknem egyharmada végzett önkéntes tevékenységet, több mint 4
százalékponttal meghaladva a 2011-es arányokat. Az emelkedés ellenére az önkéntes tevékenységek
jelentősége, elismertsége elmarad az uniós átlagtól.
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának
elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív
közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A külhoni szervezetek
bevonása hozzájárul a magyar ifjúsági együttműködések fejlődéséhez a határra való tekintet nélkül.
A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek
bevonásával valósuljon meg. Ennek költségcsökkentő hatása mellett társadalmi hasznossága is jelentős,
mivel a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre,
amelyhez érdekük – közvetlen módon – nem kötődik. A köz és a közösség érdekében végzett önkéntes
munka jelentős megtakarításokat eredményezhet a helyi közösségek számára. A benne tevékenykedő
személyek sokkal jobban magukénak érezhetik a feladatok megoldását, a közösségek összetartása is
erősödhet. Az önkéntesség hozzájárul az öngondoskodás szemléletének elterjesztéséhez, és az alulról
építkező megoldások, mint szemléletmód kifejlődéséhez. Az önkéntesség mindezeken felül egyben a
társadalmi integráció egyik lehetséges hatékony eszköze, amely hozzájárulhat az előítéletek
kialakulásának csökkenéséhez is.
A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és
önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét és közvetve, például az önkéntes tevékenységek által
segíthet megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót.
A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Együttműködő társadalom 1.
prioritási tengelyén belül, a 9. EU tematikus célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a
4

forrás: Magyar Ifjúság Kutatás, 2012 (adatok: KEKKH)
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szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését célozza. A konstrukció az
alábbi, EFOP-ban nevesített beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzést hivatott szolgálni:
1.B egyedi célkitűzés: A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése
A felhívás hozzájárul a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott „a 18 és 26 év közötti fiatalok
önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig” cél eléréséhez.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keret összeg 1 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.

1.3. A támogatás háttere
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta az Ifjúsági programok támogatása című felhívás
meghirdetését.
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.
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2.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

7

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

3.

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projektnek meg kell
felelnie különösen a következőknek:

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
I.

PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1.

A projekt szakmai tervének elkészítése.

2.

Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása.

A szakmai terv elkészítése kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban
kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
II.

PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások című részben.
A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez
azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.
III.

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1.

Célcsoport toborzása.

2.

Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.

3.

Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.

4.

Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.

5.

Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.

6.

A célcsoport számára tréningek, képzések.

7.

Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.

8.

Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.

9.

Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.

10. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű
eszközök beszerzése.
11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.
A tevékenységeket a 3.2. pontban meghatározott tématerületekhez kapcsolódóan szükséges
tervezni és megvalósítani.
Fenti tevékenységeket kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén lehet megvalósítani.
A támogatható tevékenységek közül az Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása kötelezően
megvalósítandó tevékenység.
A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben
foglaltakat kell betartani.
A fent felsorolt tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerekként.
8

Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek anyagi támogatásban.
Kizárólag olyan programok, tevékenységek támogathatók, amelyeket a támogatást igénylő a projekt
megvalósítása során ingyenesen nyújt a célcsoport számára, és amelyből bevétele nem keletkezik.
IV.

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások című részben.
V.

TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az Á ÚF tartalmazza.

3.1.1.A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásnak.

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:
Közvetlen célcsoport:
-

15-29 éves fiatalok

Közvetett célcsoport:
-

programba bevont fiatalok családjai

A projekt előkészítése érdekében a támogatást igénylőnek a projekt koncepcióját bemutató
szakmai tervet kell készítenie. A szakmai terv elvárt tartalma:
A szakmai tervben az alábbi tagolás szerint részletesen be kell mutatni:
a.

a támogatást igénylő szervezet helyi beágyazottságát, kapcsolatrendszerét a megvalósítással
összefüggésben;

b.

helyzetfelmérést, célcsoportelemzést, melyben be kell mutatni legalább a program által
megszólítani kívánt célcsoportot, a támogatást igénylő által korábban megvalósított programok
tapasztalatait;

c.

a tervezett fejlesztés céljait, a célok illeszkedését a helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez;
a célcsoport különböző korosztályai elérésének és bevonásának módját;

d.

a kiválasztott tématerületeket, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, programokat és azok
hozzájárulását a felhívás célrendszeréhez, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok
keretében megfogalmazott intézkedésekhez;

e.

a tevékenységek ütemezését (cselekvési ütemterv);

f.

a tevékenységek megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre
állását vagy az ezek biztosításához szükséges cselekvési tervet;
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g.

az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit;

h.

a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját ;

i.

azon programelemeket, amelyekhez az önkéntes tevékenység kapcsolódik (figyelembe véve a
vonatkozó indikátor teljesülését), a bevonni kívánt önkéntesek számát, a bevonás módját
programelemenként/tevékenységenként;

j.

a projekt rövid- és hosszú távú hatását a közvetlen és közvetett környezetére,

k.

a tervezett együttműködéseket, a bevonni kívánt partnerekkel és az együttműködés területeivel
(határon túli szervezettel történő együttműködés esetén részletezve az együttműködés helyi
hasznosulását);

l.

a fenntarthatóságot;

m.

a projekt menedzsment tevékenységek ellátásának tervezett módját (pl. önkéntesség, külső
erőforrások, stb.) és időtartamát, valamint finanszírozásának tervezett módját és forrásait.

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások:
A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos
közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.
A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
●

A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi
személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:

-

projektmenedzser

-

pénzügyi vezető

●

A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel kell rendelkeznie.

A projektmenedzsment feladatok ellátására a támogatás terhére költség nem számolható el.

A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:
●

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai
vezetőt biztosít.

A szakmai vezető alkalmazása önkéntes szerződés keretében is történhet. A szakmai vezető
személyi jellegű ráfordításai (munkabér, foglalkoztatás terhelő adók, járulékok, személyi jellegű
egyéb kifizetések) a támogatás terhére nem számolhatók el.
●

Az projekt tevékenységeinek megvalósítása során törekedni kell a szakmai megvalósítók
önkéntesként történő bevonására.

A projektmenedzser, a pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is
elláthatja, amennyiben az előírt feltételnek megfelel.
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A projekt szakmai megvalósításának tevékenységei kapcsán megfogalmazott elvárások:
A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra ki kell, hogy terjedjen. A tématerületek
kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyi lehetőségeket, igényeket és a lehetséges
együttműködéseket, szinergiákat, valamint a célcsoport mind szélesebb körű elérését.
1.

Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.

2.

Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.

3.

Egészségmegőrzés, prevenció.

4.

Közéletben való ifjúsági részvétel.

5.

Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.

6.

Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.

7.

A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítés e az önálló életkezdet sikerének
érdekében.

A projekt keretében gondoskodni kell a résztvevők tématerületenkénti nyilvántartásáról, illetve a projekt
által elért eredmények méréséről. Ennek megfelelően a projektdokumentációban szükséges bemutatni,
hogy az egyes tématerületek vonatkozásában miképp kerül felmérésre, hogy a résztvevő személyek
ismeretei, kompetenciái milyen mértékben bővültek. Ezen módszerek vonatkozásában az alábbiak szerint
az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. nyújt tanácsadást.
A projekt megvalósítása során az alábbi folyamatos szak mai együttműködést szükséges megvalósítani az
Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: ÚNK):
-

a projekt eredményeit bemutató adatszolgáltatás az ÚNK által kialakított elektronikus felületen.
Az adatszolgáltatás kiterjed a projektben vállalt indikátorok és számszerűsített szakmai
elvárások teljesülésére, valamint a megvalósult programok szöveges beszámolóira egyaránt ;

-

a projekt szakmai megvalósítói részt vesznek az ÚNK által szervezett, a projekt
megvalósításához kapcsolódó szakmai eseményeken, képzéseken, amelyek kapcsolódó
költségeit (szállás, étkezés, részvételi költségek) az ÚNK biztosítja (tehát jelen felhívás
keretében ezekre költséget nem kell biztosítani);

-

a projekt magas szakmai színvonalú megvalósítása érdekében az ÚNK
tanácsadást és információ szolgáltatást nyújt a projekt megvalósítói részére.

módszertani

Számszerűsíthető szakmai elvárások:
Megvalósítandó műszaki-szakmai
megnevezése
Az eredmény leírása

eredmény Megvalósított események, programok száma

A projekt keretében megvalósult, legalább 10
célcsoport tag részvételével lezajlott események
száma.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
25
A tulajdonság számszerűsíthető célértékének db
mértékegysége
Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb A projekt tevékenységeinek folyamatossága, a
tulajdonsága.
kiegyensúlyozott megvalósítás érdekében a
projekt időtartama alatt minden 12 hónapban
legalább 5 esemény, program valósul meg.
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Mérföldkövek:
A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldkövet szükséges tervezni:
1.

mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig a projekt keretében
legalább 5 db az ifjúság számára szervezett szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program
megvalósításra került. Az önkéntes programokban résztvevők tervezett számának legalább 20%-a
bevonásra került. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylés
kerül benyújtásra.

2.

mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig a projekt keretében
legalább 15 db az ifjúság számára szervezett szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program
megvalósításra került. Az önkéntes programokban résztvevők tervezett számának legalább 60%-a
bevonásra került. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylés
kerül benyújtásra.

3.

mérföldkő: A projekt fizikai zárásáig a projekt keretében legalább 25 db az ifjúság számára szervezett
szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program megvalósításra került. Az önkéntes programokban
résztvevők tervezett számának legalább 100%-a bevonásra került. Projekt szinten az összes
elszámolható költség legalább 80%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy


A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését
követően köteles a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi
kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a
projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről,
valamint hatékonyságáról.



Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően.

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

Adatgyűjtés:
Az egyéni szintű adatgyűjtésre vonatkozó előírást a jelen Felhívás 3.5.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA
forrásból megvalósuló felhívások esetén című része tartalmazza.

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása:
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla
nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek a Magyar Államkincstár vezeti a
számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.

Horizontális követelmények:


Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani (nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF
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11. pontja), a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a
fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.


A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.3. A projektvégrehajtás időtartama
3.3.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A
projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti,
de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (továbbiakban: ÁÚF) 8.6.1. pontja tartalmazza.

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36
hónap, de legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet később, mint
2022. március 31.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett
teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c.
dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásá nak
végső határideje a támogatási szerződésben meghatározott dátum.

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.4.1.A projekt területi korlátozása
A szakmai megvalósulás helyszínei Magyarország kevésbé fejlett régiói.

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
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3.5.1.Indikátorok

Minimálisan
elvárt
célérték

Célérték
elérésének

0

150

projekt fizikai
befejezése

monitoring

0

300

projekt fizikai
befejezése

monitoring

Mértékegység

Bázis-érték

Önkéntes programokban
résztvevők száma

fő

25 éven aluli résztvevők száma

fő

Mutató neve

Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)

időpontja

Önkéntes programokban résztvevők száma: A projekt közvetlen célcsoportjába tartozó azon
személyek száma összesítve, akik a projekt dokumentáció alapján igazoltan részt vesznek a projekt
keretében megvalósuló, a társadalmi és közösségi szerepvállalás növelését célzó önkéntes programokon.
25 éven aluli résztvevők száma: Azon gyermekek és fiatalok száma összesítve, akik aktívan részt
vesznek a megvalósított szakmai programokon és egyéb rendezvényeken. A résztvevő kora a születési
év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül
meghatározásra. Az indikátor az elsődleges célcsoportból elértek számát hivatott bemutatni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ott, ahol „fő” megadása szükséges, az adatokat nemek szerinti bontásban kell
a jelentésekben megadni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján
a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor
célértéket a támogatási szerződésben.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75% -át,
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás
arányos részét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

3.5.2. Szakpolitikai mutatók
A jelen projekt felhívásban nem releváns.

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és
eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást
vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan
biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató
rendelkezésére bocsássa.
A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvé ny
rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a
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Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni .
Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerz ődés mellékletét képezi.
A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával - a Projektgazda bizalmasan,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.

3.6. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá vállalja,
hogy a projekt befejezésétől számított 3 évig:


a projektben megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalatait hozzáférhetővé teszi ;



a projekt céljaihoz illeszkedő, a projekt befejezését követően megszervez ett eseményekről
(például hírlevélben) tájékoztatja a projektbe bevont, ebbe írásban beleegyező célcsoport tagokat.

3.7. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. pontja
tartalmazza.

3.8. Önerő
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

Támogatást igénylők köre

4.1

Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek
az alábbi feltételek mindegyikének:


a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a
kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, KözépDunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező
szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett
régiókban;



főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység,
(kivéve egyházi szervezetek);



bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét
megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);



rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint
illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi
programhoz;



a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye
nem negatív;



valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai
számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi
besorolások valamelyikébe tartozik:

-

Egyéb szövetség (GFO 517)

-

Egyéb egyesület (GFO 529)

-

Egyéb alapítvány (GFO 569)

-

Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)

-

Bevett egyház (GFO 551)

-

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

-

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)

-

Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

5

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy
szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

5

Jogi alap (Forrás): Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek

statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról, és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2008.01.01.
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4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Lásd az ÁÚF c. dokumentumban található Kizáró okok listája c. részben.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év március hó 7-től
2018. március hó 7-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:


2016. év április hó 8. nap



2017. év január hó 18. nap



2018. év március hó 7. nap

b)
A támogatási kérelem
kitöltőprogramon keresztül.

benyújtásának

módja:

Online

benyújtás

elektronikus

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
6
nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb a z
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy
7
8
expressz postai szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1374 Budapest, Pf. 613.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

6
Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
7
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén v agy fióktelepén történő felvétele.
8
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehető igénybe.
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Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend

4.4

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A
támogatási kérelmek elbírálásának módja).
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak ,
valamint az alábbi kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás
vagy nem hiányzik,
b. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
c. a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok
alapján támogatható,
d. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási
összeget,
e. az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási
intenzitást,
f.

a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik,

g. a projekt megvalósításának helyszínei a felhívásban megadottaknak megfelelnek.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a. a támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került
benyújtásra,.
b. a projekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán belül
van,
c. a felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra
kerültek.

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok nak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor.
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3.

Tartalmi értékelési szempontok:
ÁLTALÁNOS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
3.

3.1

A támogatást igénylő szervezetre vonatkozó kiválasztási
szempontok
A támogatást igénylő szervezet az alapító dokumentuma
vagy szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt
céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és
felhatalmazott
igen:5, nem:0
A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a Felhívás
céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal
igen:5, részben:3, nem:0
A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a Felhívás
céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és
infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához
szükséges cselekvési tervvel
igen:4, részben:2, nem:0
A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti
stabilitást biztosító feltételek)
igen:4, részben:2, nem:0
A projektmenedzsment és szakmai vezetői feladatok
ellátásának módja bemutatásra kerül
igen:2, nem:0
A támogatási kérelem célokhoz való illeszkedésének
vizsgálata
Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő
célokat
igen:2, nem:0
A projekt céljai illeszkednek a felhívásban meghatározott
konkrét célokhoz
igen:2, részben:1, nem:0
A célcsoport megfelelően került meghatározásra és
részletesen bemutatásra kerül elérésének, bevonásának
módszertana
igen:2, részben:1, nem:0
A célok illeszkednek az igényekhez (helyi igények, célcsoport
igényei) és ez alátámasztott
igen:6, részben:3, nem:0
A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és
alátámasztott
igen:2, részben:1, nem:0
A támogatási kérelem szakmai tartalmának vizsgálata
A támogatási kérelemben kizárólag támogatható
tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az összes
kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza
•
kizárólag támogatható tevékenység szerepel és az
összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet
tartalmazza: 6 pont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

20

12

5

5

5

4

4

2

14

8

2

2

2

6

3

2
36

24

6

3

19

3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.

4.1

4.2

4.3

5.

•
az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet
tartalmazza, de szerepelnek nem támogatható
tevékenységek: 3 pont
•
nem tartalmazza az összes kötelező tevékenységet
és nem támogatható elemet tartalmaz: 0 pont
A megvalósítás helyszíne közül legalább egy •
kedvezményezett járásban található 2 pont
•
fejlesztendő járásban található 4 pont
9
•
komplex programmal fejlesztendő járásban található
6 pont
•
a megvalósítás helyszíne nem tartozik a felsorolt
térségekbe 0 pont
Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek
részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett
tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez
igen:6, részben:3, nem:0
A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető
eredmények eléréséhez
igen:5, részben:2, nem:0
A vállalt indikátorok célértékei reálisan teljesíthetők és
mérhetők
igen:5, részben:2, nem:0
A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek
ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított
igen:3, részben:2, nem:0
A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz
kapcsolódó mutatók koherenciája, kidolgozottsága
megfelelően bemutatásra került
igen:5, részben:2, nem:0
Pénzügyi szempontok vizsgálata
A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen
bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és
szükségesek a célok eléréséhez
igen:8, részben:4, nem:0
A költségvetési tételek pénzügyi szempontból
megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való
megfelelőség)
igen:6, részben:3, nem:0
A belső költségarányok indokoltak és a tervezett költségek
megfelelnek a Felhívásban foglalt elszámolhatósági
követelményeknek
igen:6, részben:3, nem:0
Fenntarthatósági szempontok

A Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése
5.1 bemutatásra került
igen: 1; nem:0
5.2. A fejlesztés eredménye intézményi oldalról fenntartható, a

9

6

6

5

5

3

5

20

14

8

6

6

3
1
2

290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 2. melléklet alapján
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fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási
időszakban bemutatásra került
igen: 2; nem: 0
6. Horizontális szempontok
Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek
6.1
igen: 1; nem:0
A környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek
6.2
igen:1; nem:0
7. Előnyt jelentő szempontok
Egyházi/felekezeti közösségszervező (alapszak), ifjúsági
szakértő (szakirányú továbbképzés), vagy ifjúságsegítő
7.1 (felsőfokú szakképzés) végzettséggel rendelkező személyek
részvétele szakmai megvalósítóként önkéntes formában
igen: 2; nem:0
A projekt a minimálisan előírt indikátor értékek valamelyike
7.2 esetén legalább 25%-al magasabb értéket vállal
igen: 3; nem:0
MINDÖSSZESEN:

2

2

1
1
5

0

2

3
100

60

A táblázatban feltüntetett értékek az adott szempontokra adható maximális pontszámot tartalmazzák.
Amennyiben a támogatási kérelem csak részben teljesíti az elvárásokat, részpontszám adható.
Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését.
Továbbá, nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek nem érik el egy adott kategóriában a feltüntetett
minimumot.
A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de az értékelő javaslatára az Irányító Hatóság a
Projektgazdának legalább 3 napos határidő biztosításával tisztázó kérdést tehet fel a projektjavaslattal
kapcsolatban. A tisztázó kérdés keretében új dokumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés
megválaszolása során új dokumentum nem nyújtható be.
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

5.3

A támogatás mértéke, összege

a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.

b)

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

5.4

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a lehet.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti,
ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét
megalapozottan indokolja.
Az előleg igénylésének feltételei:
-

a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,

-

ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési
kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre
állását,

-

az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,

-

a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. .
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő köz szféra szervezet a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
119. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag
utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
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A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.

5.5

Az elszámolható költségek köre

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra
vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti
szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza.

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1. Projektelőkészítés költségei
A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben
rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.
A projekt előkészítő szakaszában az előkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek nem
számolhatók el.
Ez alól kivétel a közbeszerzési költség, amelyet akkor is itt szükséges tervezni, ha az a megvalósítás alatt
merül fel. A közbeszerzési eljárások lefolytatása értékére vonatkozó 1% -os korlát a projekt teljes
időtartalma alatt felmerült közbeszerzésekre együttesen vonatkoznak.
 Közbeszerzés költsége
o

a közbeszerzési szakértő díja

o

a közbeszerzési eljárás díja

A közbeszerzési költségek az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek


Eszközbeszerzés költségei
o

bekerülési érték

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésben meghatározott
értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges:
- a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök
bekerülési értéke


Immateriális javak beszerzésének költsége
o

szoftver bekerülési értéke

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei


Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége



támogatási szerződésben
költsége
Képzéshez kapcsolódó költségek



o képzések költsége résztvevőnként
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei



rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún.
költségek
o egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

o

rögzített

horizontális

követelmények

megvalósításának

o

„catering” költségek, reprezentációs

o
o

a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége
egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási
kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)
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A kötelezően előírt nyilvánosság értéke az összes elszámolható költség maximum 0,5% -a lehet.


Szakmai

megvalósításhoz

kapcsolódó

bérleti

díj

a

következő

feltétellel:

kizárólag

a

megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díj számolható el.
o
o

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj
szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége

A Képzéshez kapcsolódó költségek, a Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei és a
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költségei együttesen nem haladhatják meg a
projekt elszámolható összköltségének 30%-át.
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
o
o
o

utazási költség
szállásköltség
helyi közlekedés költsége

Jelen felhívás keretében Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (bérköltség,
járulék, személyi jellegű egyéb költség) nem számolható el.
A Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei nem haladhatják meg a projekt
elszámolható összköltségének 20%-át.
5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

6. Célcsoport támogatásának költségei


célcsoport útiköltsége



o utazási költség
célcsoport képzési költsége
o
o
o
o

képzéshez kapcsolódó
képzéshez kapcsolódó
Ifjúsági programokhoz,
költség
Ifjúsági programokhoz,

költség
utazási, étkezés és szállás költség
táborokhoz, fesztiválokhoz kapcsolódó utazási, étkezés és szállás
táborokhoz, fesztiválokhoz kapcsolódó egyéb költség

A Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek és a Célcsoport támogatásának költsége
együttesen el kell, hogy érje a projekt elszámolható összköltségének 60%-át.
7. Projektmenedzsment költség
A projektmenedzsment költség nem számolható el.
8. Általános (rezsi) költség


Egyéb általános (rezsi) költség

o kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
o közüzemi szolgáltatások költsége
o bankszámla nyitás és vezetés költsége
o dokumentációs/archiválási költség
Az általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1% -a lehet.
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9. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
10. Tartalék
A tartalék összege az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet.
Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

5.6

Az elszámolhatóság további feltételei

Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a
jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett
ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani,
hogy az igazolás feltételei teljesíthetők legyenek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos
árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre
kerül.
Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy
beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak,
10
nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől
származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak,
közüzemi szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
meghatározható legyen a besorolásuk.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés te ljesítésére
való alkalmasságát.

10

A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a továbbiakban
összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett vagy kedvezményezett tulajdonosa (felügyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében közeli hozzátartozója. Továbbá olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik,
amelynek tulajdonosa, legfőbb szervének illetve felügyeleti szervének tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, a
kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,
munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg alátámasztó dokumentumként. Az előírás betartása a
Kedvezményezett felelőssége.
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További elszámolhatósági feltételek
A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket
lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak.
Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcs olódnak a támogatott projekt
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a
projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket
képviselnek.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a
közbeszerzési szerződésben rögzített árat).
A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz,
hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az
elszámoláshoz csatolni szükséges.
Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához kell
kapcsolódnia.
Számlaösszesítők alkalmazása
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők
használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.
Az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok
alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra
kerülnek.

5.7

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének megfelelően a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Képzéshez kapcsolódó költségek, a Marketing,
kommunikációs szolgáltatások költségei és a Szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költségei együttesen
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
költségei
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás


Rezsi



Tartalék

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)
1%
30%

20%
0,5%
1%
1%
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Költségtípus



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek és a
Célcsoport támogatásának költsége együttesen

Minimális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)
60%

Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

5.8

Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen a projektmenedzsment költségei.

5.9

Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Jelen felhívás szempontjából nem releváns.

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Jelen felhívás szempontjából nem releváns.
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6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
a. Szakmai terv
b. Likviditási terv (emelt összegű előleg igénylése esetén)
c. Pénzügyi vezető önéletrajza
d. A megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes
megvalósítására vonatkozó támogató nyilatkozata

települési

önkormányzatnak

a

projekt

e. A támogatást igénylő szervezet székhelyét és telephelyeit igazoló hivatalos dokumentum
f. Nyilatkozat, hogy a Felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az
adózott eredmény nem negatív
g. Egyházi/felekezeti közösségszervező (alapszak), ifjúsági szakértő (szakirányú továbbképzés),
vagy ifjúságsegítő (felsőfokú szakképzés) végzettséggel rendelkez ő személyek önéletrajza és
önkéntes szerződés megkötésére vonatkozó aláírt szándéknyilatkozata (amennyiben releváns)
h. Támogatást igénylő szervezet aláírt és hatályos létesítő okirata (GFO 517, GFO 525, GFO 529,
illetve GFO 569 gazdálkodási forma kódú szervezetek esetében)
i. Hivatalos kivonat az egyházi nyilvántartásban szereplő adatokról (GFO 551, 552, 555, illetve 559
gazdálkodási forma kódú szervezetek esetében)
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja legenerálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a 4.3. fejezet „A
támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” b) pontjában meghatározott módon kell
elvégezni”. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által
működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az
Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző s zerv, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban,
pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek.
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1.

Az útmutató célja, hatálya

2.

Kizáró okok listája

3.

A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja
a.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben

b.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben

c.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben

d.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási rendszer (TKR)
eljárásrendben

4.

Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről

5.

Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről

6.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

7.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

8.

Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről

9.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a z útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI


Önéletrajz minta



Likviditási terv minta

A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályokat az ÁUF 11. fejezete tartalmazza.
További, a felhíváshoz kapcsolódó szabályozók:
Törvények


1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági
Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti
rendjéről



2005. évi LXXXV III. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről



1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről



2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról



2011. évi CXII. törvény az infomációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról



2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Miniszteri rendeletek, utasítások


2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák
működéséről

Országgyűlési határozatok és Kormányhatározatok


88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról



1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai
keretprogramjának elfogadásáról

Közösségi jogszabályok


Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) rendelete az Európai
Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
DMRV ZRT
ELŐZETES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT KÉRÉSE

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére

Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A DMRV Zrt tájékoztatója alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvényre hivatkozva kéri a tulajdonos Önkormányzat előzetes hozzájárulási nyilatkozatát a kivitelezési munkákhoz. A DMRV Zrt ezen hozzájáruló nyilatkozat alapján tudja az önkormányzati
tulajdonú víziközművek esetében is a házi bekötő vezetékeket mind ivóvízellátás, mind
szennyvízelvezetés tekintetében kivitelezni.
A DMRV Zrt levelét és az előzetes hozzájáruló nyilatkozatot előterjesztésemhez mellékelem.
Rétság, 2016. április 19.
Hegedűs Ferenc
polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések,
azok végrehajtása

3. Jogszabályi háttér
•
•

2011. évi CCIX. tv, és annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet 55/A. § (4) pontja
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§
(3) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények
nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és

1 oldal a 2 oldalból

DMRV Zrt Előzetes hozzájáruló nyilatkozat kérése
Kt. 2016. április 29-i ülésére

Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( IV.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV Zrt viziközmű bekötővezeték létesítésével kapcsolatos előzetes hozzájárulás kezdeményezését, azt elfogadja.
A határozat mellékletét képező előzetes hozzájáruló nyilatkozat aláírására felhatalmazza
Hegedűs Ferenc polgármestert.
Határidő: 2016. május 06.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita, a jegyző általános helyettese
MAGYAR TELEKOM NYRT. MOBIL SZOLGÁLTATÁSOK SZERZŐDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala jelenlegi mobil szolgáltatásokra vonatkozó
előfizetői szerződése a közeljövőben lejár, így az új keretszerződést a szolgáltató megküldte felénk.
Jelenlegi állapot: A telefondíjakat – egy előfizetési díj kivételével – a hivatali dolgozók fizetik. Egy
előfizetés érinti költségvetésünket.
A jelenlegi ajánlat a korábbinál lényegesen kedvezőbb feltételeket tartalmaz. A havi alapdíj 1.700 +
áfa (bruttó 2.159 Ft), mely minden belföldi normáldíjas szám irányában ingyenes beszélgetést és 1
GB mobilnet szolgáltatást tartalmaz. A keretszerződést az előterjesztéshez mellékelem.
Tervezett változás: az igen kedvező feltételek mellett átgondoltam a Polgármesteri Hivatal telefonköltségével kapcsolatos lehetőségeket. Jelenleg két szolgáltatónak fizetünk a telefonszolgáltatásokért. Négy telefonszám előfizetése biztosított (550-100, 550-101, 350-630, 350-712). Figyelembe kellett vennem azt is, hogy a 350-712 kizárólag a kihasználatlan fax részére biztosít elérhetőséget. A titkárságon elhelyezett 1 db készülék pedig egyszerre csak egy hívást tud fogadni, hiába áll rendelkezésre a bejövő hívásokra több telefonszám. Az ügyfél a kicsörgő hívás mellett azt
gondolhatja, hogy nincs a készülék mellett senki.

A 2016. évi telefonszámlák végösszege 41 eFt és 48 eFt között váltakozott. A három havi átlagköltség 44,0 eFt. Megjegyzem, korábban volt ez 100 eFt közeli is. Amennyiben 13 irodában helyeznénk el a hivatali flottából telefont (Irodai asszisztens, Szociális iroda, Pénztár, Titkárság, Polgármester, Jegyző, Helyi adó, Munkaügy, Pénzügy, Pénzügyi vezető, Anyakönyv, Építésügy 2 db
iroda), a havi telefonköltségünk 28 eFt-ra változna. Ehhez az összeghez kell még hozzászámolni a
2 db ISDN vonal megtartását (550-100, 550-101). A 2 db vezetékes vonal ki tudná szolgálni a bejövő hívásokat és a faxot. Az ISDN vonalak előfizetési díja nem éri el a 7 eFt-ot. Összességében a
35 eFt-os fix telefondíj mellett éves szinten (44,0 eFt-35 eFt = 9 eFt x 12 hó = 108 eFt ) 100 eFt-ot
meghaladó megtakarítás érhető el. Jelenleg 1 db kihasználatlan hivatali kártya rendelkezésre áll.
Egyszeri beszerzési költség lenne a 12 új telefonszámhoz 1-1 készülék. Egy alapkészülék az új
szerződésekre 38 Ft/db áron beszerezhető.
A megtakarítás mellett nem elhanyagolható az sem, hogy az ügyfelek közvetlenül tudják hívni az
ügyintézőket. Az irodai mobiltelefonszámok nyilvánosak lennének, a telefonvonalak munkaidőben
működnének.

1 oldal a 2 oldalból

K.t. 2016. 04. 29-i ülésére

Magyar Telekom Nyrt. mobil szolg. szerződésének jóváhagyása

Tapasztalataink az elmúlt időszakban nagyon kedvezőek voltak a flotta működésével kapcsolatban. Tartozás esetén a szolgáltatató nem az egész flottát szankcionálja, hanem azt a kollégát, aki
nem rendezte számláját. Több köztisztviselő jelezte, hogy be szeretne lépni a hivatali flottába.
Ügyvéd úrral egyeztettem, a végrehajtási nyilatkozatokat frissíteni fogjuk.
Az előterjesztés mellékletét képező előfizetői keretszerződésben kettő év határozott időre jön létre
a megállapodás, az 1. sz. melléklet 1. számú függelékben meghatározott hívószámokra vonatkozó
és a mellékletek szerinti szolgáltatás díjazásokkal.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 19.
Fodor Rita
a jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
- Kétvévente megkötött együttműködési megállapodások és módosításai

3. Jogszabályi háttér
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( IV.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Telekom Nyrt. mobil
szolgáltatásokról szóló előfizetői keretszerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Támogatja, hogy a 2
db vezetések telefon kiváltása irodánként elhelyezett mobiltelefonnal történjen meg.
Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy a szerződést aláírja.
Határidő: 2016. május 1.
Felelős: dr. Varga Tibor, jegyző
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyző
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7LV]WiEDQYDJ\RND]]DOKRJ\D0\7-6\VWHPVIĩDGPLQLV]WUiWRUD0\7-6\VWHPVSRUWiOYDODPHQQ\LIXQNFLyMiQDNKDV]QiODWDVRUiQH]HQQ\LODWNR]DW
DODSMiQ MRJRVXOWWi YiOLN D] J\IpO QHYpEHQ W|UWpQĩ MRJQ\LODWNR]DW PHJWpWHOpUH NLYpYH D 7HOHNRP ZHEVKRS IHOOHWpW DKRO D] HOMiUiVUD YDOy
MRJRVXOWViJPHJDGiVDNO|QEHiOOtWiVWLJpQ\HO(QQHNNHUHWpQEHOOD0\7-6\VWHPVIĩDGPLQLV]WUiWRUWRYiEELKR]]iIpUpVHNHWRV]WKDWNLD]J\IpO
iOWDO PHJKDWiUR]RWW HOMiUy V]HPpO\HNQHN PHJKDWiUR]KDWMD D]RN MRJRVXOWViJL V]LQWMpW ~M V]ROJiOWDWiVRNDW UHQGHOKHW PHJ WRYiEEi MRJRVXOW D]
J\IpOQHYpEHQWHOHIRQRQNHUHV]WOV]ROJiOWDWiVWPHJUHQGHOQL
.LMHOHQWHPKRJ\DPHQQ\LEHQDPHJMHO|OWV]HPpO\WHNLQWHWpEHQYiOWR]iVN|YHWNH]LNEHDUUyOD0DJ\DU7HOHNRP1\UW–WDYiOWR]iVWyOV]iPtWRWW
QDSRQEHOOPLQWV]HU]ĩGĩIpOpUWHVtWHP(]HQpUWHVtWpVLN|WHOH]HWWVpJHOPXODV]WiViEyOHUHGĩNiURNpUWDIHOHOĩVVpJHWWHOMHV N|UĽHQYiOODORP
* 606pUWHVtWpVHNFpOMiEyODPRELOWHOHIRQV]iPPHJDGiVDN|WHOH]ĩ
$0\7-6\VWHPVSRUWiOUDW|UWpQĩEHOpSpVKH]V]NVpJHVIHOKDV]QiOyLD]RQRVtWyNpS]pVpKH]V]NVpJHV$IHOKDV]QiOyLD]RQRVtWyIRUPiWXPD
IHOKDV]QDOR#URYLGFHJQHY$U|YLGFpJQpYPHJMHOHQKHWDYLUWXDORVRH-PDLOV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYpWHOHVRUiQD]H-PDLOFtPHNNpS]pVpEHQLV-NDUDNWHUOHKHWNLVEHWĽWpVV]iPRW
WDUWDOPD]KDWpVQHPNH]GĩGKHWV]iPPDO$PHQQ\LEHQRO\DQU|YLGtWHWWFpJQHYHWDGPHJDPHO\PiUKDV]QiODWEDQYDQPXQNDWiUVXQN PHJNHUHVL|QWpVVHJtWD]HJ\HGLU|YLGFpJQpY
NLYiODV]WiViEDQ

$ MHOHQ HOĩIL]HWĩL NHUHWV]HU]ĩGpVEHQ WRYiEELDNEDQ V]HU]ĩGpV  KDV]QiOW IRJDOPDN NLIHMH]HWW HOWpUĩ UHQGHONH]pV KLiQ\iEDQ
PHJHJ\H]QHN D 6=2/*É/7$7Ð PRELO UiGLyWHOHIRQ KiOy]DWiQ Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]y ]OHWL iOWDOiQRV V]HU]ĩGpVL
IHOWpWHOHLEHQKDV]QiOWIRJDOPDNNDOPHJKDWiUR]iVRNNDO
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A .HUHWV]HU]ĩGpVWiUJ\D

1.1. $](/Ĩ),=(7ĨpVD6=2/*É/7$7ÐU|J]tWLNKRJ\HJ\WWNtYiQQDNPĽN|GQLDQQDNpUGHNpEHQKRJ\D](/Ĩ),=(7ĨVDMiW
UpV]pUH PRELOWHOHIRQRNDW YiViUROMRQ pV D 6=2/*É/7$7Ð V]ROJiOWDWiVDLW D MHOHQ (OĩIL]HWĩL .HUHWV]HU]ĩGpVEHQ pV DQQDN
PHOOpNOHWHLEHQPHJKDWiUR]RWWNHGYH]PpQ\HVIHOWpWHOHNNHOYHJ\HLJpQ\EH
1.2. (QQHNpUGHNpEHQD)HOHND]DOiEEL(OĩIL]HWĩL.HUHWV]HU]ĩGpVW DWRYiEELDNEDQ.HUHWV]HU]ĩGpV N|WLN


6]ROJiOWDWiVLNHGYH]PpQ\HN

2.1. $ 6=2/*É/7$7Ð – HOĩIL]HWĩ pV V]iPODIL]HWĩ D]RQRVViJ HVHWpQ – D] (/Ĩ),=(7Ĩ UpV]pUH D MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV  V]
PHOOpNOHWpEHQ V]HUHSOĩ V]ROJiOWDWiVRNDW D] RWW PHJKDWiUR]RWW GtMDNNDO pV NHGYH]PpQ\HNNHO EL]WRVtWMD D] (/Ĩ),=(7Ĩ iOWDO
]HPHOWHWHWW D]RQ KDYLGtMDVHOĩIL]HWĩLNiUW\iNKR] DPHO\HNWHNLQWHWpEHQ(/Ĩ),=(7ĨD]HJ\pQL HOĩIL]HWĩNUH YRQDWNR]yV]DEiO\RN
DONDOPD]iViW QHP NpUWH WRYiEEi D  V] PHOOpNOHWEHQ PHJKDWiUR]RWW GtMDNRQ pV IHOWpWHOHN V]HULQW EL]WRVtW W|EEOHW pV VSHFLiOLV
V]ROJiOWDWiVRNDWDMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\DDODWW
2.2. $NHGYH]PpQ\HNHWD6=2/*É/7$7ÐD.HUHWV]HU]ĩGpV – HOOHQNH]ĩUHQGHONH]pVKLiQ\iEDQLGHpUWYHDQQDNW|U]VV]|YHJpW
PHOOpNOHWHLW YDODPLQW PLQGH]HN IJJHOpNHLW – V]HULQW EL]WRVtWMD $] (/Ĩ),=(7ĨQHN MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV DOitUiVDNRU D
6=2/*É/7$7ÐYDO V]HPEHQ IHQQiOOy V]iPODWDUWR]iVD HVHWpQ D .HUHWV]HU]ĩGpVEHQ IRJODOW NHGYH]PpQ\HN pV V]ROJiOWDWiVRN
Q\~MWiViWD6=2/*É/7$7ÐFVDNDWDUWR]iVWHOMHVN|UĽUHQGH]pVHXWiQNH]GLPHJ
2.3. $ 6=2/*É/7$7Ð D .HUHWV]HU]ĩGpV PHOOpNOHWHLEHQ V]HUHSOĩ NHGYH]PpQ\HNHW pV V]ROJiOWDWiVRNDW D]RQ IRO\yV]iPOiQ
Q\LOYiQWDUWRWW HOĩIL]HWpVHNKH] EL]WRVtWMD PHO\HN QHP J\ĽMWHQHN SRQWRNDW D .DSFVRODW $UDQ\NiUW\D 3URJUDPEDQ $ NRUiEEDQ
|VV]HJ\ĽMW|WW$UDQ\NiUW\DSRQWRNEHYiOWiViUDD.HUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\EDOpSpVpWN|YHWĩHQQLQFVOHKHWĩVpJ
2.4. 6]HU]ĩGĩ IHOHN PHJiOODSRGQDN DEEDQ KRJ\ 6=2/*É/7$7Ð MRJRVXOW D MHOHQ HOĩIL]HWĩL NHUHWV]HU]ĩGpV PHOOpNOHWHLEHQ
PHJKDWiUR]RWW HJ\HGL NHGYH]PpQ\HV GtMDNDW D] h]OHWL ÉOWDOiQRV 6]HU]ĩGpVL )HOWpWHOHNEHQ WRYiEELDNEDQ h]OHWL É6=) 
PHJKDWiUR]RWW PyGRQ PyGRVtWDQL 6]HU]ĩGĩ IHOHN PHJiOODSRGQDN DEEDQ KRJ\ D V]HU]ĩGpV KDWiUR]DWODQ WDUWDPD DODWW D
6=2/*É/7$7ÐMRJRVXOWD]iOWDODQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNGtMDLWQDSWiULpYHQWHHJ\DONDORPPDODPHJHOĩ]ĩQDSWiULpYUHD.|]SRQWi
6WDWLV]WLNDL+LYDWDOiOWDOPHJDGRWWWpQ\OHJHVIRJ\DV]WyLiULQGH[PpUWpNpYHOPHJHPHOQL


'tMIL]HWpV

3.1. $ 6=2/*É/7$7Ð MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV V]HULQWL GtMDNDW KDYRQWD XWyODJ V]iPOi]]D D] (/Ĩ),=(7ĨQHN D WiUJ\KyW N|YHWĩ
KyQDSQDSMiLJ
3.2.  $ V]ROJiOWDWiVL GtMDNDW D] (/Ĩ),=(7Ĩ D 6=2/*É/7$7Ð iOWDO D UpV]pUH PHJNOG|WW V]iPOD DODSMiQ KDYRQWD D V]iPOiQ
V]HUHSOĩEHpUNH]pVLKDWiULGĩYHON|WHOHVPHJIL]HWQL.pVHGHOPHVIL]HWpVHVHWpQD6=2/*É/7$7ÐDSROJiULW|UYpQ\N|Q\YUĩOV]yOy
 pYL 9 W|UYpQ\ 3WN   -D V]HULQWL NpVHGHOPL NDPDWUD YDODPLQW D .HUHWV]HU]ĩGpV D]RQQDOL KDWiO\~ IHOPRQGiViUD
MRJRVXOW
3.3. +DD](/Ĩ),=(7ĨDGtMIL]HWpVLKDWiULGĩOHMiUWDHOĩWWNLIRJiVWQ\~MWEHD6=2/*É/7$7ÐKR]pVDNLIRJiVWD6=2/*É/7$7Ð
QHPXWDVtWMDHOQDSRQEHOODNLIRJiVEDQpULQWHWWGtMWpWHOYRQDWNR]iViEDQDGtMIL]HWpVLKDWiULGĩDGtMUHNODPiFLyPHJYL]VJiOiViQDN
LGĩWDUWDPiYDOPHJKRVV]DEERGLN$IHQWLHNDODSMiQDNLIRJiVDGtMIL]HWpVLKDWiULGĩWVHPPLO\HQPyGRQVHPpULQWLDQHPNLIRJiVROW
UpV]YRQDWNR]iViEDQYDJ\QDSRQEHOOLHOXWDVtWiVHVHWpEHQ


7LWRNWDUWiV

4.1. )HOHNYiOODOMiNKRJ\D]|VV]HVDMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVVHO pVDQQDNWHOMHVtWpVpYHONDSFVRODWEDQWXGRPiVXNUDMXWRWWPLQGHQ
LQIRUPiFLyWPLQW]OHWLWLWNRWV]LJRU~DQEL]DOPDVDQNH]HOQHNh]OHWLWLWRNDJD]GDViJLWHYpNHQ\VpJKH]NDSFVROyGyPLQGHQRO\DQ
WpQ\ LQIRUPiFLy PHJROGiV YDJ\ DGDW DPHO\QHN Q\LOYiQRVViJUD KR]DWDOD LOOHWpNWHOHQHN iOWDO W|UWpQĩ PHJV]HU]pVH YDJ\
IHOKDV]QiOiVDDMRJRVXOWMRJV]HUĽSpQ]J\LJD]GDViJLYDJ\SLDFLpUGHNHLWVpUWHQpYDJ\YHV]pO\H]WHWQp
4.2. $] tJ\ PHJV]HU]HWW LQIRUPiFLyW NOVĩ KDUPDGLN V]HPpO\HN UpV]pUH FVDN D PiVLN )pO HUUH YRQDWNR]y NLIHMH]HWW pV HOĩ]HWHV
tUiVEHOLHQJHGpO\HDODSMiQWHKHWLEiUPLO\HQPyGRQKR]]iIpUKHWĩYp
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4.3. $ 6=2/*É/7$7Ð WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJH V]HPSRQWMiEyO QHP PLQĩVO LOOHWpNWHOHQ KDUPDGLN V]HPpO\QHN D 'HXWVFKH
7HOHNRP$* '7$* YDODPLQWD]RQWDJYiOODODWDPHO\EHQD0DJ\DU7HOHNRP1\UW LOOHWYHD'7$*OHJDOiEE-RVN|]YHWOHQYDJ\
N|]YHWHWWWXODMGRQLKiQ\DGRWNpSYLVHOWRYiEEiDMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpV WHOMHVtWpVpEHQD6=2/*É/7$7ÐVHJpGHNpQW – PHJIHOHOĩ
PHJiOODSRGiV DODSMiQ– HOMiUyKDUPDGLNV]HPpO\
4.4. +DtUiVEHOLIHOKDWDOPD]iVQpONOWLWRNNpQWNH]HOHQGĩLQIRUPiFLyMXWKDUPDGLNV]HPpO\WXGRPiViUDpVHEEĩODPiVLN)pOQHN
pV KDUPDGLN V]HPpO\QHN NiUD V]iUPD]LN DNNRU D YpWNHV IpO WHOMHV DQ\DJL IHOHOĩVVpJJHO WDUWR]LN D PiVLN )pOOHO pV KDUPDGLN
V]HPpOO\HOV]HPEHQ
4.5. $PHQQ\LEHQD)HOHNH]HQN|WHOH]HWWVpJNHWEiUPLO\HQIRUPiEDQPHJV]HJLNN|WHOHVHNDPiVLN)pOQHN|WPLOOLy  
)RULQW |VV]HJHWN|WEpUFtPpQIL]HWQL
4.6. )HOHN H]HQ IHOO MRJRVXOWDN D PiVLN )pOOHO V]HPEHQ D WLWRNWDUWiVL N|WHOH]HWWVpJ PHJVpUWpVpEĩO HUHGĩ V]HU]ĩGpVV]HJpVVHO
NDSFVRODWEDQ IHOPHUOĩ WHOMHV NiUXNDW pUYpQ\HVtWHQL -HOHQ WLWRNWDUWiVL IHOWpWHOHN pUYpQ\HVHN MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV DOitUiViQDN
QDSMiQD](/Ĩ),=(7ĨpV6=2/*É/7$7ÐN|]|WWPpJpUYpQ\EHQOpYĩYDODPLQWDWRYiEELDNEDQPHJN|WHQGĩ|VV]HVV]HU]ĩGpVUH


A .HUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\D

5.1. (]HQ.HUHWV]HU]ĩGpVW D)HOHNKDWiUR]RWWLGĩUHPLQGNpWIpOiOWDOLDOitUiVWyOV]iPtWRWW KyQDSUD N|WLNPHJHJ\PiVVDO )HOHN
PHJiOODSRGQDN KRJ\ D V]HU]ĩGpV KDWiUR]RWW WDUWDPiQDN OHMiUWiW N|YHWĩ ~M V]HU]ĩGpV WDUWDPD KDWiUR]DWODQ D V]HU]ĩGpV V]HULQWL
GtMFVRPDJ D 9iOODODWL 'XDOR $ODS GtMFVRPDJUD NHUO iWYiOWiVUD DPHO\QHN LJpQ\EHYpWHOL pV GtMD]iVL IHOWpWHOHL D PLQGHQNRUL h]OHWL
É6=)-EHQWDOiOKDWyN
5.2. $MHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpV WLWRNWDUWiVUDYRQDWNR]yUHQGHONH]pVHLD.HUHWV]HU]ĩGpV pVDPHOOpNOHWHNKDWiO\iWyOIJJHWOHQOH]HN
KDWiO\iQDNPHJV]ĽQpVHHVHWpQLVKDWiO\EDQPDUDGQDN


A .HUHWV]HU]ĩGpVIHOPRQGiVDUHQGNtYOLIHOPRQGiVVDOpVV]HU]ĩGpVV]HJpVHVHWpUHNLN|W|WWN|WEpUIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJ

6.1. $ .HUHWV]HU]ĩGpV DQQDN KDWiUR]RWW LGĩWDUWDPD DODWW FVDN D PiVLN )pO V~O\RV V]HU]ĩGpVV]HJpVH HVHWpQ PRQGKDWy IHO
UHQGNtYOL IHOPRQGiVVDO D]RQQDOL KDWiOO\DO D PiVLN )pOKH] LQWp]HWW tUiVEHOL Q\LODWNR]DWWDO $ UHQGNtYOL IHOPRQGiV V]DEiO\DLW D]
h]OHWLÉ6])SRQWMDWDUWDOPD]]D
6.2. $] (/Ĩ),=(7Ĩ V~O\RV V]HU]ĩGpVV]HJpVH pV HQQHN IRO\WiQ D WHOMHV .HUHWV]HU]ĩGpV UHQGNtYOL IHOPRQGiVVDO YDOy
PHJV]QWHWpVH HVHWpQ D 6=2/*É/7$7Ð D NHGYH]PpQ\HNHW D WRYiEELDNEDQ QHP EL]WRVtWMD pV D]RN YRQDWNR]iViEDQ
V]HU]ĩGpVV]HJpVHVHWpUHNLN|W|WWN|WEpUPpUWpNHNHJ\WWHV|VV]HJHHVHGpNHVVpYiOLN
6.3. $PHQQ\LEHQD](/Ĩ),=(7ĨUpV]pUĩODV~O\RVV]HU]ĩGpVV]HJpVDMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\DDOiWDUWR]yV]ROJiOWDWiVRNHJ\
UpV]pW pULQWĩHQ N|YHWNH]LN EH D] D MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\iUD QLQFV NLKDWiVVDO D]RQEDQ D] DGRWW V]ROJiOWDWiVUD YRQDWNR]y
HJ\HGL HOĩIL]HWĩL V]HU]ĩGpVW D 6=2/*É/7$7Ð IHOPRQGKDWMD D] DGRWW V]ROJiOWDWiV Q\~MWiViW PHJV]QWHWKHWL pV D YRQDWNR]y
V]HU]ĩGpVLIHOWpWHOHNV]HULQWD](/Ĩ),=(7ĨPHJKDWiUR]RWWPpUWpNĽN|WEpUWWDUWR]LNPHJIL]HWQLD6=2/*É/7$7ÐUpV]pUH


5HQGHONH]pVD.HUHWV]HU]ĩGpVPHJV]ĽQpVpQHNHVHWpUH

7.1. $PHQQ\LEHQ D .HUHWV]HU]ĩGpV PHJV]ĽQLN D 6=2/*É/7$7Ð D .HUHWV]HU]ĩGpVEHQ U|J]tWHWW NHGYH]PpQ\HNHW WRYiEEQHP
EL]WRVtWMD pV D] (/Ĩ),=(7Ĩ iOWDO LJpQ\EHYHWW V]ROJiOWDWiVRNDW D PLQGHQNRU KDWiO\RV h]OHWL É6=) PRELO KiOy]DWRQ Q\~MWRWW
V]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]y  V]iP~ PHOOpNOHWpEHQ V]HUHSOĩ 9iOODODWL 'XDOR $ODS GtMFVRPDJ V]HULQWL IHOWpWHOHNNHO pV GtMDNRQ
Q\~MWMD


.DSFVRODWWDUWiV

8.1. )HOHND.HUHWV]HU]ĩGpV WHOMHVtWpVpYHOD]D]]DO|VV]HIJJĩEiUPHO\N|UOPpQQ\HONDSFVRODWRVQ\LODWNR]DWDLNDWpUWHVtWpVHLNHW
HJ\PiVVDO NL]iUyODJ D PHJMHO|OW NDSFVRODWWDUWy V]HPpO\HNHQ NHUHV]WO N|]OLN $] HJ\HV V]ROJiOWDWiVRN YRQDWNR]iViEDQ D
NDSFVRODWWDUWy V]HPpO\HN DGDWDLW QpY FtP WHOHIRQV]iP ID[V]iP H-PDLO FtP  D PHJiOODSRGiV DGRWW V]ROJiOWDWiVUD YRQDWNR]y
PHOOpNOHWpEHQU|J]tWLND)HOHN
8.2. $ NDSFVRODWWDUWyN MRJRVXOWDN LOOHWYH N|WHOHVHN PHJWHQQL PLQGD]RQ KDWiVN|UNEH WDUWR]y LQWp]NHGpVW DPHO\ D WHOMHVtWpV
VRUiQV]NVpJHVVpYiOLNpVQHPHOOHQWpWHVDMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVEHQ IRJODOWDNNDO
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8.3. $] (/Ĩ),=(7ĨQHN EiUPHO\ 6]ROJiOWDWiV PĽN|GpVpEHQ EHN|YHWNH]ĩ ]HP]DYDU PHJKLEiVRGiV pV]OHOpVH HVHWpQ D
6=2/*É/7$7ÐQiO KDODGpNWDODQXO EHMHOHQWpVW NHOO WHQQLH $ EHMHOHQWpVW D] (/Ĩ),=(7Ĩ PHJWHKHWL D 6=2/*É/7$7Ð
hJ\IpOV]ROJiODWiQYDJ\DYRQDWNR]yPHOOpNOHWEHQPHJKDWiUR]RWWNDSFVRODWWDUWyMiQiOWRYiEEiD]DGRWWPHOOpNOHWEHQHUUHDFpOUD
PHJMHO|OWKtYyV]iPRQ
8.4. $)HOHNDNDSFVRODWWDUWyV]HPpO\HNDGDWDLEDQHVHWOHJV]HPpO\pEHQEHN|YHWNH]HWWYiOWR]iVUyODPiVLNIHOHWKDODGpNWDODQXO
pUWHVtWHQL N|WHOHVHN $ .HUHWV]HU]ĩGpV PyGRVtWiViQDN V]iPtWy Q\LODWNR]DWRNDW D] (/Ĩ),=(7Ĩ UpV]pUĩO NL]iUyODJ FpJMHJ\]pVUH
MRJRVXOWNpSYLVHOĩ WHKHW
8.5. A SRQWV]HULQWLpUWHVtWpVHOPXODV]WiViEyOHUHGĩPLQGHQNiUpUWD]pUWHVtWpVWHOPXODV]WyIHOHWWHUKHOLDIHOHOĩVVpJ


(J\pEUHQGHONH]pVHN

 $ )HOHN D MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV DOitUiViYDO NLQ\LOYiQtWMiN D]RQ V]iQGpNXNDW KRJ\ D] HOHNWURQLNXV KtUN|]OpVL HOĩIL]HWĩL
V]HU]ĩGpVHN UpV]OHWHV V]DEiO\DLUyO V]yOy  ,,,   10++ UHQGHOHW     EHNH]GpVH DODSMiQ DOiEELDNEDQ
PHJQHYH]HWWMRJV]DEiO\KHO\HNWĩOpVD]hÉ6=)UHQGHONH]pVHLWĩOHJ\H]ĩDNDUDWWDOD]DOiEELDNEDQPHJKDWiUR]RWWDNV]HULQW
WpUQHNHO

$ 5HQGHOHW     EHNH]GpVpEHQ pV D] hÉ6=)  SRQWMiEDQ IRJODOWDNWyO D N|YHWNH]ĩNEHQ WpUQHN HO D
6]ROJiOWDWy N|WEpUIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJpQHN QHP DXWRPDWLNXVDQ WHV] HOHJHW KDQHP D] HOĩIL]HWĩ V]ROJiOWDWyKR]
EHMHOHQWHWWN|WEpULJpQ\HDODSMiQNHUOVRUDMRJRVQDNtWpOWN|WEpULJpQ\PHJWpUtWpVpUH

$ 5HQGHOHW     EHNH]GpVpEHQ D] HOHNWURQLNXV KtUN|]OpVUĩO V]yOy  pYL & W|UYpQ\ D WRYiEELDNEDQ
(KW   E  EHNH]GpVpEHQ pV D] hÉ6=)  SRQWMiEDQ tUWDNWyO D N|YHWNH]ĩNEHQ WpUQHN HO DPHQQ\LEHQ D
6]ROJiOWDWyDV]ROJiOWDWiVQ\~MWiVPHJNH]GpVpUHYiOODOWKDWiULGĩWHOMHVtWpVpUHPĽV]DNLRNEyOQHPNpSHVMRJRVXOWD]
(J\HGL (OĩIL]HWĩL 6]HU]ĩGpVWĩO HOiOOQL WRYiEEL MRJN|YHWNH]PpQ\ QpONO D V]ROJiOWDWiVQ\~MWiV PHJNH]GpVpQHN
HOPDUDGiViYDO|VV]HIJJpVEHQN|WEpUIL]HWpVUHQHPN|WHOHV$V]ROJiOWDWyMRJRVXOWHOiOOQLD]HOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVWĩO
KDD]HOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVEHQPHJMHO|OWV]ROJiOWDWiVWREMHNWtYDV]HU]ĩGpVPHJN|WpVHNRUDV]ROJiOWDWyiOWDOEiUPHO\
RNEyOQHPLVPHUWPĽV]DNLRNPLDWWQHPNpSHVOpWHVtWHQLYDJ\DV]ROJiOWDWyDV]ROJiOWDWiVQ\~MWiVPHJNH]GpVpUH
YiOODOW KDWiULGĩ WHOMHVtWpVpUH PĽV]DNL RNEyO QHP NpSHV  LOOHWĩOHJ KD D] HOĩIL]HWĩL V]HU]ĩGpV WHOMHVtWpVpQHN
PHJNH]GpVH HOĩWW EHEL]RQ\RVRGLN KRJ\ D V]HU]ĩGpV DQQDN HOOHQpUH M|WW OpWUH KRJ\ D] D] HOĩIL]HWĩL V]HU]ĩGpV
PHJN|WpVpUHD]hÉ6=)-EHQLOOHWYHD](J\HGL(OĩIL]HWĩL6]HU]ĩGpVEHQLUiQ\DGyV]DEiO\RNQDNQHPIHOHOWPHJ

$](KW E EHNH]GpVpEHQtUWDNWyODN|YHWNH]ĩNEHQWpUQHNHOKDWiUR]RWWLGHMĽV]HU]ĩGpVN|WpVHHVHWpQ
D V]HU]ĩGpV KDWiUR]RWW LGĩWDUWDPD D OHJIHOMHEE  KyQDSRV KDWiUR]RWW LGĩWDUWDP KHO\HWW OHJIHOMHEE  KyQDSEDQ
NHUOPHJiOODStWiVUD

$] (KW   E  EHNH]GpVpEHQ tUWDNWyO RO\ PyGRQ KRJ\ D 6]ROJiOWDWy D] HOĩIL]HWĩL V]HU]ĩGpV
PHJV]ĽQpVpQHN HJ\HV D] (KW-EDQ pV D 5HQGHOHWEHQ QHP V]DEiO\R]RWW HVHWHLW pV PyGMiW D] h]OHWL ÉOWDOiQRV
6]HU]ĩGpVL )HOWpWHOHNEHQ D] (OĩIL]HWĩL 6]HU]ĩGpVEHQ YDJ\ DQQDN PHOOpNOHWpEHQ V]HU]ĩGpVNLHJpV]tWpVEHQ
KDWiUR]]DPHJ

$](KW  EHNH]GpVpEHQpVD]hÉ6=)SRQWMiEDQtUWDNWyODN|YHWNH]ĩNEHQEiUPHO\KDWiUR]RWW
WDUWDP~HOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVHOĩIL]HWĩiOWDOLDKDWiUR]RWWWDUWDPOHMiUWiWPHJHOĩ]ĩPHJV]QWHWpVHLOOHWĩOHJEiUPHO\
KDWiUR]RWWWDUWDP~HOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVD]HOĩIL]HWĩV]HU]ĩGpVV]HJpVpYHOLQGRNROWV]ROJiOWDWyLIHOPRQGiVHVHWpQD]
HOĩIL]HWĩ N|WEpUIL]HWpVUH N|WHOHV $ N|WEpU PpUWpNH SHGLJ HJ\HV V]ROJiOWDWiVRN HVHWpEHQ QHP D] LJpQ\EH YHWW
NHGYH]PpQ\ |VV]HJpYHO HJ\H]LN PHJ KDQHP D] (OĩIL]HWĩ D] HOĩIL]HWĩL V]ROJiOWDWiVUD YRQDWNR]y (OĩIL]HWĩL
6]HU]ĩGpVEHQYDJ\DQQDNPHOOpNOHWpEHQV]HU]ĩGpVNLHJpV]tWpVEHQPHJKDWiUR]RWWPpUWpNĽN|WEpUPHJIL]HWpVpUH
N|WHOHV

(J\HV DNFLyV IHOWpWHOHN NHGYH]PpQ\HN HVHWpEHQ D V]ROJiOWDWy HOWpUKHW D] h]OHWL ÉOWDOiQRV 6]HU]ĩGpVL
)HOWpWHOHNEHQ IRJODOWDNWyO HUUH D] DNFLyV IHOWpWHOHNEHQ D V]ROJiOWDWy D] HOĩIL]HWĩ ILJ\HOPpW IHOKtYMD $] HOWpUpV
OHKHWĩVpJpUHYRQDWNR]yILJ\HOPH]WHWpVWWXGRPiVXOYHV]HP

$](V]U  EHNH]GpVHDODSMiQD6]ROJiOWDWyHOWpUD   EHNH]GpVpWĩO$]hÉ6=)QHPWDUWDOPD]]DD]
DNFLyNOHtUiViW

$](V]U  EHNH]GpVHDODSMiQD6]ROJiOWDWyD]HJ\HGLHOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVWDUWDOPLVRUUHQGMHWHNLQWHWpEHQ
UpV]EHQHOWpUD(KW  EHNH]GpVpEHQpVD](V]U-EDQIHOWQWHWHWWMRJV]DEiO\LVRUUHQGWĩO
 )HOHN D SROJiUL W|UYpQ\N|Q\YUĩO V]yOy  pYL 9 W|UYpQ\ 3WN  UHQGHONH]pVHLUH WHNLQWHWWHO HJ\H]ĩ DNDUDWWDO D]
DOiEELDNEDQiOODSRGQDNPHJ

$](OĩIL]HWĩNLMHOHQWLKRJ\VHPV]HU]ĩGpVN|WpVLNpSHVVpJpEHQVHPSHGLJV]HU]ĩGpVN|WpVLMRJRVXOWViJiEDQ
NRUOiWR]YD QLQFV D MHOHQ V]HU]ĩGpV PHJN|WpVpKH] V]NVpJHV YDODPHQQ\L IHOKDWDOPD]iVVDO UHQGHONH]LN D MHOHQ
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V]HU]ĩGpVIHQWLWDUWDORPPDOYDOyPHJN|WpVpQHNDNDGiO\DQLQFV$](OĩIL]HWĩNpSYLVHOĩMHMHOHQV]HU]ĩGpVDOitUiViYDO
NLMHOHQWL KRJ\ D MHOHQ PHJiOODSRGiV PHJN|WpVpKH] pV D] DEEDQ IRJODOW N|WHOH]HWWVpJYiOODOiVKR] V]NVpJHV
IHOKDWDOPD]iVVDOUHQGHONH]LN

$ NiUWpUtWpVL IHOHOĩVVpJ YRQDWNR]iViEDQ LGHpUWYH D N|WEpUIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJHW LV )HOHN U|J]tWLN KRJ\
EiUPHO\IpOPHQWHVODIHOHOĩVVpJDOyOKD~J\MiUWHODKRJ\D]DGRWWKHO\]HWEHQiOWDOiEDQHOYiUKDWy

1HP YiOLN MHOHQ V]HU]ĩGpV WDUWDOPiYi D]RQ V]RNiV DPHO\QHN DONDOPD]iViEDQ D IHOHN NRUiEEL ]OHWL
NDSFVRODWXNEDQPHJHJ\H]WHNpVPLQGD]RQJ\DNRUODWDPHO\HWHJ\PiVN|]|WWNLDODNtWRWWDN0LQWDKRJ\QHPYiOLND
V]HU]ĩGpV WDUWDOPiYi D] DGRWW ]OHWiJEDQ D KDVRQOy MHOOHJĽ V]HU]ĩGpV DODQ\DL iOWDO V]pOHV N|UEHQ LVPHUW pV
UHQGV]HUHVHQDONDOPD]RWWV]RNiVVHP

$ )HOHN PHJiOODStWMiN KRJ\ D 6]ROJiOWDWy PHJiOODSRGiV PHJN|WpVpW PHJHOĩ]ĩHQ pV D PHJiOODSRGiV
PHJN|WpVH VRUiQ D] LUiQ\DGy MRJV]DEiO\RN V]HULQWL HJ\WWPĽN|GpVL pV WiMpNR]WDWiVL N|WHOH]HWWVpJpQHN WHOMHV
PpUWpNEHQHOHJHWWHWW

$] (OĩIL]HWĩL V]HU]ĩGpV DQQDN PHOOpNOHWHL tJ\ NO|Q|VHQ D .HUHWV]HU]ĩGpV YDODPLQW D YRQDWNR]y h]OHWL
ÉOWDOiQRV 6]HU]ĩGpVL )HOWpWHOHN D V]HU]ĩGpV WiUJ\iW NpSH]ĩ V]ROJiOWDWiVUD YRQDWNR]yDQ YDODPHQQ\L IHOWpWHOW
WDUWDOPD]]iN D V]HU]ĩGpVN|WpV VRUiQ WHWW MHOHQ V]HU]ĩGpVEH DQQDN PHOOpNOHWHLEH hÉ6=)-EH  QHP IRJODOW
Q\LODWNR]DWRNDMiQODWRNN|WHOH]HWWVpJYiOODOiVRNQHP NpSH]LNDV]HU]ĩGpVUpV]pW

$ MHOHQ PHJiOODSRGiVEyO HUHGĩ LJpQ\HN HVHWpEHQ D PiVLN IpOKH] FtP]HWW WHOMHVtWpVUH IHOKtYiVW WDUWDOPD]y
IL]HWpVLIHOV]yOtWiVD]HOpYOpVWPHJV]DNtWMD
 $](OĩIL]HWĩNLMHOHQWLKRJ\WiMpNR]WDWiVWNDSRWWDKDWiUR]DWODQLGĩWDUWDP~HOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVPHJN|WpVpYHOpVUpV]OHWHV
IHOWpWHOHLYHONDSFVRODWEDQ
 -HOHQV]HU]ĩGpVDQQDNKDWiO\DDODWWD]HJ\HGLHOĩIL]HWĩLV]HU]ĩGpVUpV]pWDQQDNV]iP~HOYiODV]WKDWDWODQPHOOpNOHWpW
NpSH]L D] DEEDQ IRJODOW UHQGHONH]pVHNHW D MHOHQ V]HU]ĩGpVEHQ U|J]tWHWW HOWpUpVHNNHO NHOO DONDOPD]QL D V]HU]ĩGpV D]
HJ\HGL HOĩIL]HWĩL V]HU]ĩGpVEHQ D KĽVpJQ\LODWNR]DWEDQ YDODPLQW D 6=2/*É/7$7Ð h]OHWL ÉOWDOiQRV 6]HU]ĩGpVL
)HOWpWHOHLEHQIRJODOWDNNDOHJ\WWpUYpQ\HV$]HJ\HVV]ROJiOWDWiVRNUDYRQDWNR]yVSHFLiOLVD]h]OHWLÉOWDOiQRV6]HU]ĩGpVL
)HOWpWHOHNEHQ QHP V]DEiO\R]RWW YDJ\ D V]ROJiOWDWiV VSHFLiOLV MHOOHJpUH LOOHWYH D Q\~MWRWW NHGYH]PpQ\HN PpUWpNpUH YDOy
WHNLQWHWWHO D] iOWDOiQRV IHOWpWHOHNWĩO HOWpUĩHQ V]DEiO\R]RWW IHOWpWHOHNHW D] DGRWW V]ROJiOWDWiVUD YRQDWNR]y PHOOpNOHW
WDUWDOPD]]D PHO\ D MHOHQ V]HU]ĩGpV HOYiODV]WKDWDWODQ UpV]pW NpSH]L $] HJ\HV V]ROJiOWDWiVL PHOOpNOHWHN D] DGRWW
6]ROJiOWDWiV YRQDWNR]iViEDQ – D MHOHQ V]HU]ĩGpV W|U]VV]|YHJpQHN UHQGHONH]pVHLYHO HJ\WW pUWHOPH]YH – HJ\PiVWyO
IJJHWOHQ|QiOOyV]ROJiOWDWiVLV]HU]ĩGpVHNQHNWHNLQWHQGĩN
 $ MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpVEHQ QHP V]DEiO\R]RWW NpUGpVHNEHQ D] (OĩIL]HWĩL 6]HU]ĩGpV D] h]OHWL ÉOWDOiQRV 6]HU]ĩGpVL
)HOWpWHOHN W|U]VUpV]H pV DQQDN  V]iP~ PHOOpNOHWH D] HOHNWURQLNXV KtUN|]OpVUĩO V]yOy  pYL & W|UYpQ\ (KW  pV D
PLQGHQNRUKDWiO\RViJD]DWLpVHJ\pEYRQDWNR]yMRJV]DEiO\RND]LUiQ\DGyDN$]h]OHWLÉ6=)DMHOHQV]HU]ĩGpVDOitUiViYDO
DV]HU]ĩGĩIHOHNUpV]pUĩOHJ\H]ĩDNDUDWWDONHUOHOIRJDGiVUDD]DEEDQIRJODOWDNDWD](/Ĩ),=(7ĨPHJLVPHUWHpVD MHOHQ
V]HU]ĩGpVDOitUiViYDOPDJiUDQp]YHN|WHOH]ĩpUYpQ\ĽNpQWLVPHULHO
 $PHQQ\LEHQ D] h]OHWL É6=) pV D MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV N|]|WW HOOHQWPRQGiV YDQ ~J\ HEEHQ D] HVHWEHQ D MHOHQ
.HUHWV]HU]ĩGpVEHQU|J]tWHWWHND]LUiQ\DGyDN
 $ )HOHN D N|]|WWN IHOPHUOW YLWiV NpUGpVHNHW HOVĩVRUEDQ WiUJ\DOiV ~WMiQ NtVpUOLN PHJ UHQGH]QL $PHQQ\LEHQ H] QHP
VLNHUO~J\MRJRVXOWDNDYLWiWD]DUUDLOOHWpNHVpVKDWiVN|UUHOUHQGHONH]ĩKDWyViJHOpWHUMHV]WHQLD]hÉ6=)W|U]VUpV]pQHN
SRQWMiEDQtUWDNV]HULQW
 $ )HOHN H]HQ .HUHWV]HU]ĩGpVW PLQW DNDUDWXNNDO PLQGHQEHQ PHJHJ\H]ĩW HOROYDViV XWiQ KHO\EHQKDJ\yODJ DOitUWiN $
.HUHWV]HU]ĩGpV DQQDN PLQGNpW IpO iOWDOL FpJV]HUĽ DOitUiViW N|YHWĩ  PXQNDQDSRQ OpS KDWiO\ED $ V]HU]ĩGpVW DOitUy
WHUPpV]HWHVV]HPpO\HNDPiVLN)pOUpV]pUHDOitUiVLMRJRVXOWViJXNDWKLWHOWpUGHPOĩHQLJD]ROQLWDUWR]QDN
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 $QWL-NRUUXSFLy
10.1.
6]HU]ĩGĩIpOWXGDWiEDQYDQD0DJ\DU7HOHNRP&VRSRUW HWLNXV]OHWLPDJDWDUWiVLV]DEiO\RNQDNpVD]NRUUXSFLyHOOHQHV
MRJV]DEiO\RNNDOYDOyPHJIHOHOĩVpJLN|WHOH]HWWVpJpQHNpVIHOHNIRQWRVQDNWDUWMiNDQQDNILJ\HOHPEHYpWHOpWDV]HU]ĩGpVPHJN|WpVH
VRUiQ
10.2.
)HOHN NLMHOHQWLN KRJ\ D] HWLNXV ]OHWL PDJDWDUWiVQDN PHJIHOHOĩHQ D V]HU]ĩGpVEHQ IRJODOW ]OHWL G|QWpV YDODPLQW D
V]HU]ĩGpV WDUWDOPiUD YRQDWNR]y IHOWpWHOHN NLDODNtWiVD REMHNWtY V]HPSRQWRN DODSMiQ W|UWpQW 0LQGNpW IpO IRQWRVQDN WDUWMD KRJ\
V]HU]ĩGpVN|WpVWLV]WiQ]OHWLDODSRQV]OHWKHVVHQ
10.3.
6]HU]ĩGĩ IHOHN HOIRJDGMiN KRJ\ MHOHQ V]HU]ĩGpV YRQDWNR]iViEDQ D] DQWL-NRUUXSFLyV MRJV]DEiO\RNQDN YDOy PHJ QHP
IHOHOpVDV]HU]ĩGpVD]RQQDOLKDWiO\~ IHOPRQGiViWYDODPLQWDPHJIHOHOĩNRUUHNFLyVOpSpVHNPHJWpWHOpWYRQKDWMDPDJDXWiQ
 0HOOpNOHWHN
-HOHQ.HUHWV]HU]ĩGpV HOYiODV]WKDWDWODQUpV]pWNpSH]LND]DOiEELPHOOpNOHWHN
V]iP~PHOOpNOHW .HGYH]PpQ\HVEHV]HU]pVLIHOWpWHOHNpVKDYLGtMDVHOĩIL]HWĩLNiUW\iNKR]Q\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOpQHN
IHOWpWHOHL
 .|]EHV]HU]pVLQ\LODWNR]DW
$] (/Ĩ),=(7Ĩ NLMHOHQWHQL KRJ\ QHP PLQĩVO D N|]EHV]HU]pVHNUĩO V]yOy  pYL &;/,,, W|UYpQ\  -D V]HULQW N|]EHV]HU]pVL
HOMiUiV OHIRO\WDWiViUD N|WHOH]HWWQHN WRYiEEi QHP FVDWODNR]LN |QNpQWHVHQ D N|]SRQWRVtWRWW N|]EHV]HU]pVL UHQGV]HU
V]ROJiOWDWiVDLKR] H]pUW D 0DJ\DU 7HOHNRP iOWDO Q\~MWRWW HOHNWURQLNXV KtUN|]OpVL V]ROJiOWDWiVRN LJpQ\EHYpWHOpUH N|]EHV]HU]pVL
HOMiUiV OHERQ\ROtWiVD QpONO N|]YHWOHQO N|WKHW V]HU]ĩGpVW D 0DJ\DU 7HOHNRPPDO (]HQ iOOtWiV KHO\HVVpJppUW D] (/Ĩ),=(7Ĩ
PLQGHQQHPĽIHOHOĩVVpJHW YiOODO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDSMiQ
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(OĩIL]HWĩL.HUHWV]HU]ĩGpV
]OHWLHOĩIL]HWĩUpV]pUH
.HGYH]PpQ\HVPRELO]OHWLGtMFVRPDJKR]

(OĩIL]HWĩL.HUHWV]HU]ĩGpV
V]PHOOpNOHW
%HV]HU]pVLpVV]ROJiOWDWiVLNHGYH]PpQ\HN
1. A jelen melléklet tárgya
$ 6=2/*É/7$7Ð D] (/Ĩ),=(7Ĩ UpV]pUH D] iOWDOD PRELO NpV]OpNHNEHQ ]HPHOWHWHWW YDODPHQQ\L D NHGYH]PpQ\HNEH EHYRQQL
NtYiQWEHYRQiVUDNHUOĩ DNWtYKDYLGtMDVHOĩIL]HWĩLNiUW\iKR] PHO\HNWHNLQWHWpEHQD](/Ĩ),=(7ĨD]HJ\pQLHOĩIL]HWĩNUHYRQDWNR]y
V]DEiO\RNDONDOPD]iViWQHPNpUWH EHV]HU]pVLpVV]ROJiOWDWiVLNHGYH]PpQ\HNHWEL]WRVtWD]DOiEELIHOWpWHOHNV]HULQW

2. $MHOHQPHOOpNOHWUHYiOODOWKDWiUR]RWWV]HU]ĩGpVHVLGĩWDUWDP
$ MHOHQ PHOOpNOHWEHQ IRJODOW NHGYH]PpQ\HN LJpQ\EHYpWHOpQHN IHOWpWHOH KRJ\ D .HUHWV]HU]ĩGpV DQQDN KDWiO\iQDN OHMiUWD HOĩWW D]
(/Ĩ),=(7ĨROGDOiQIHOPHUOĩRNEyOQHPV]ĽQLNPHJD](/Ĩ),=(7ĨH]HQLGĩDODWWD](OĩIL]HWĩL6]HU]ĩGpVWUHQGHVIHOPRQGiVVDO
QHP PRQGMD IHO $] (/Ĩ),=(7Ĩ ROGDOiQ IHOPHUOĩ RNEyO W|UWpQĩ PHJV]ĽQpVQHN V]iPtW D] LV KD D 6=2/*É/7$7Ð UpV]pUĩO
V]iPODWDUWR]iVYDJ\HJ\pEV~O\RVV]HU]ĩGpVV]HJpVPLDWWD.HUHWV]HU]ĩGpV D](OĩIL]HWĩL6]HU]ĩGpV IHOPRQGiVUDNHUO
$PHQQ\LEHQD](/Ĩ),=(7ĨD]LWWPHJKDWiUR]RWWpViOWDODYiOODOWIHOWpWHOWQHPWHOMHVtWL~J\D]iOWDODLJpQ\EHYHWWNHGYH]PpQ\HNHW
HOYHV]tWL pV D MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpVEHQ – LGHpUWYH pUWHOHPV]HUĽHQ W|U]VV]|YHJpEHQ YDODPLQW PHOOpNOHWHLEHQ – PHJKDWiUR]RWW
PpUWpNĽN|WEpUWWDUWR]LND6=2/*É/7$7ÐUpV]pUHPHJIL]HWQL
JHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV DOitUiViYDO D] (/Ĩ),=(7Ĩ D NHGYH]PpQ\ HOYHV]WpVH pV tJ\ D N|WEpUIL]HWpVL N|WHOH]HWWVpJH EHiOOWD HVHWpUH
WDUWR]iVHOLVPHUĩQ\LODWNR]DWRWWHV]DPLD]HVHWOHJHVEHKDMWiVLHOMiUiVVRUiQIHOKDV]QiOKDWy
$](/Ĩ),=(7ĨWXGRPiVXOYHV]LKRJ\D]h]OHWLÉ6=)PRELOUiGLyWHOHIRQKiOy]DWRQQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNUDYRQDWNR]yV]iP~
PHOOpNOHWpQHN  SRQWMD pUWHOPpEHQ D MHOHQ PHOOpNOHW  V] IJJHOpNpEHQ PHJKDWiUR]RWW (/Ĩ),=(7ĨL 6,0  NiUW\iN
HOWXODMGRQtWiVDYDJ\HOYHV]WpVHHVHWpQD](/Ĩ),=(7ĨQHND6]ROJiOWDWyQiONpUWOHWLOWiVWyOV]iPtWRWW QDSiOOUHQGHONH]pVpUHD]
(/Ĩ),=(7ĨL 6,0 .iUW\DSyWOiViQDNNH]GHPpQ\H]pVpUHDNHGYH]PpQ\HOYHV]WpVHpVDN|WEpUIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJEHiOOWDQpONO
$] (/Ĩ),=(7ĨL 6,0  .iUW\D iWYpWHOpW N|YHWĩHQ (/Ĩ),=(7Ĩ N|WHOH]HWWVpJH DQQDN KDODGpNWDODQ DNWLYiOWDWiVD D 6]ROJiOWDWyYDO
)HQWLHN (/Ĩ),=(7Ĩ pUGHNN|UpEHQ IHOPHUOĩ RNEyO W|UWpQĩ HOPXODV]WiViQDN N|YHWNH]PpQ\H D NHGYH]PpQ\ HOYHV]WpVH pV D
N|WEpUIL]HWpVLN|WHOH]HWWVpJEHiOOWD$](/Ĩ),=(7ĨL 6,0 NiUW\DSyWOiVD– DPLQGHQNRUKDWiO\RVh]OHWLÉ6=)PRELOUiGLyWHOHIRQ
KiOy]DWRQQ\~MWRWWV]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]yV]iP~PHOOpNOHWHDODSMiQ- WpUtWpVHOOHQpEHQW|UWpQLN

3. Beszerzési kedvezmények
$6=2/*É/7$7ÐD](/Ĩ),=(7ĨiOWDOW|UWpQĩNpV]OpNYiViUOiVHVHWpQMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVNHUHWpEHQD]h]OHWLhJ\IHOHNUpV]pUH
NLDODNtWRWWPLQGHQNRULDNFLyVNpV]OpNiUOLVWiW EL]WRVtWMD

4. Szolgáltatási kedvezmények
4.1.

6]ROJiOWDWiVLNHGYH]PpQ\HNPRELONpV]OpNHNEHQ]HPHOWHWHWWHOĩIL]HWpVHNKH]

$ 6=2/*É/7$7Ð - HOĩIL]HWĩ pV V]iPODIL]HWĩ D]RQRVViJ HVHWpQ - D] (/Ĩ),=(7Ĩ UpV]pUH D] iOWDOD PRELO NpV]OpNHNEHQ
]HPHOWHWHWW pVD MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\D DOi EHYRQW EHYRQiVUD NHUOĩ YDODPHQQ\L KDYL GtMDV HOĩIL]HWĩL NiUW\iKR] PHO\HN
WHNLQWHWpEHQ D] (/Ĩ),=(7Ĩ D] HJ\pQL HOĩIL]HWĩNUH YRQDWNR]y V]DEiO\RN DONDOPD]iViW QHP NpUWH  MHOHQ  SRQW V]HULQWL
NHGYH]PpQ\HNHWEL]WRVtWMD D.HUHWV]HU]ĩGpVEHQIRJODOWDNV]HULQW
$ MHOHQ  SRQW V]HULQWL NHGYH]PpQ\HNHW D 6=2/*É/7$7Ð D .HUHWV]HU]ĩGpV MHOHQ  V]iP~ PHOOpNOHWpEHQ pV DQQDN  V]iP~
IJJHOpNpEHQ IHOVRUROWDN V]HULQW EL]WRVtWMD $] (/Ĩ),=(7ĨQHN MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV DOitUiVDNRU D 6=2/*É/7$7ÐYDO V]HPEHQ
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IHQQiOOyV]iPODWDUWR]iVDHVHWpQD.HUHWV]HU]ĩGpVEHQ IRJODOWNHGYH]PpQ\HNQ\~MWiViWD6=2/*É/7$7ÐFVDNDWDUWR]iVWHOMHVN|UĽ
UHQGH]pVHXWiQNH]GLPHJ

4.1.1

Egyedi Dualo mobil hang internet díjcsomag

$6=2/*É/7$7ÐD](/Ĩ),=(7ĨUpV]pUHYDODPHQQ\LDMHOHQNHUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDOiEHYRQWEHYRQiVUDNHUOĩiOWDODDMHOHQ
PHOOpNOHWV]iP~IJJHOpNpEHQPHJMHO|OW HOĩIL]HWpVpUHNHGYH]PpQ\HV(J\HGL'XDORPRELOKDQJLQWHUQHWGtMFVRPDJRWEL]WRVtWD
MHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVEHQIRJODOWDNpVD]DOiEELIHOWpWHOHNV]HULQW

+DYLDODSGtM*
*$GtMFVRPDJKDYLDODSGtMDOHIRUJDOPD]KDWyViJRWQHPWDUWDOPD]

)W

+tYiVLUiQ\RN
3HUFGtMDN
7HOHNRPPRELO KtYiVHVHWpQPLQGHQLGĩEHQ
 )W
%HOI|OGLYH]HWpNHVKiOy]DWEDW|UWpQĩKtYiVHVHWpQ
 )W
%HOI|OGLPiVPRELOKiOy]DWEDW|UWpQĩKtYiVHVHWpQ
 )W
+DQJSRVWiVIHOKtYiVDHVHWpQ
)W
606NOGpVEHOI|OGLKiOy]DWED
 )WGE
$WiEOi]DWEDQV]HUHSOĩGtMDNQHWWyGtMDNDWiYN|]OpVLV]ROJiOWDWiVRNUDpUYpQ\HViIiWQHPWDUWDOPD]]iN pVEHOI|OG|QpUYpQ\HVHN
$6=2/*É/7$7ÐH]HQNHGYH]PpQ\EHQPiVRGSHUFDODS~V]iPOi]iVWEL]WRVtW0LQGHQPHJNH]GHWWHJ\VpJGtMN|WHOHV
$ IHQWLHNEHQ UpV]OHWH]HWW NHGYH]PpQ\ Q\~MWiVD HVHWpQ D 6=2/*É/7$7Ð D] DOiEEL NLHJpV]tWĩ V]ROJiOWDWiVRNDW KDYL
DODSGtMPHQWHVHQEL]WRVtWMD
+tYiVWDUWiV KtYiVYiUDNR]WDWiV KtYiViWLUiQ\tWiV .RQIHUHQFLDKtYiV $QRQLP V]iP 7XGDNR]y WLOWiV DGDWEi]LV WLOWiV WHOHIRQN|Q\Y
WLOWiVh]OHWLKDQJSRVWD+tYyIpOD]RQRVtWiV606NOGpV+tYyV]iPNLMHO]pVOHWLOWiV1HP]HWN|]LNLPHQĩKtYiVKDYLGtM
(J\pE V]ROJiOWDWiVRN GtMDL D 6=2/*É/7$7Ð PLQGHQNRUL PRELO UiGLyWHOHIRQ KiOy]DWRQ Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]y
PLQGHQNRUKDWiO\RVh]OHWL'tMV]DEiVEDQV]HUHSOĩ9iOODODWL'XDOR$ODS GtMFVRPDJQDN PHJIHOHOĩHQDODNXOQDN
$ 6=2/*É/7$7Ð D] hÉ6=)  V] PHOOpNOHWpQHN 'tMV]DEiViEDQ U|J]tWHWW KtYiVIHOpStWpVL NDSFVROiVL  GtMUD YRQDWNR]yDQ 
GtMNHGYH]PpQ\EL]WRVtW

4.1.2

Mobilinternet szolgáltatás

$6]ROJiOWDWyD](OĩIL]HWĩUpV]pUHDMHOHQNHUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDOiEHYRQW(J\HGL'XDORPRELOKDQJ LQWHUQHW HOĩIL]HWpVHNUHh]OHWL
0RELOQHW PRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVWEL]WRVtW
h]OHWL0RELOQHW PRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVRN GtMDi
6]ROJiOWDWiVRN
%HQQHIRJODOW
DGDWIRUJDORP

h]OHWL0RELOQHW0
h]OHWL0RELOQHW/

*%
*%

1HWWyKDYLGtM

)W
)W

1HWWyW~OIRUJDOPD]iVLGtM

)W

0D[LPiOLVOH- pV
IHOW|OWpVLVHEHVVpJ
W~OIRUJDOPD]iV
HVHWpQ
NELWV
 NELWV

$](OĩIL]HWĩWXGRPiVXOYHV]LpVHOIRJDGMDKRJ\
D
D](OĩIL]HWĩiOWDODMHOHQPHOOpNOHWV]HULQWPHJKDWiUR]RWWPRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVKDYLGtMDD]DODSKDYLGtMRQIHOONHUO
NLV]iPOi]iVUD
E
D]h]OHWL0RELOQHW PRELOiQWHUQHWV]ROJiOWDWiVRNKDYLGtMDW|UWKDYLPyGRQNHUOV]iPOi]iVUD
F
D]h]OHWL0RELOQHW V]ROJiOWDWiVKDYLGtMDQHPOHIRUJDOPD]KDWy
d
D]h]OHWL0RELOQHW PRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVEDQIRJODOW,QWHUQHWIRUJDOPLNHUHWHNEHOI|OGLIRUJDOPD]iVUDKDV]QiOKDWyNIHO
DNOI|OGLPRELOLQWHUQHWURDPLQJIRUJDORPpUWD]h]OHWL'tMV]DEiVV]HULQWLGtMDWNHOOIL]HWQL
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$ 6=2/*É/7$7Ð D] (/Ĩ),=(7Ĩ UpV]pUH HJ\pE h]OHWL 0RELOQHW PRELOLQWHUQHW V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOL OHKHWĩVpJHW D] hÉ6=)
V]HULQWEL]WRVtWMD $]h]OHWL0RELOQHW;6pVD]h]OHWL0RELOQHW6PRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVRNDGtMFVRPDJEDQQHPHOpUKHWĩHN
$]h]OHWL0RELOQHWPRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVPDJiEDQIRJODOMDD2QH'ULYHYiOODODWLYHU]LyV]ROJiOWDWiVLJpQ\EHYpWHOLOHKHWĩVpJpWLV
$ 2QH'ULYH YiOODODWL YHU]Ly UpV]OHWHL D] ,QIRUPDWLNDL V]ROJiOWDWiVRN ÉOWDOiQRV 6]HU]ĩGpVL )HOWpWHOHLEHQ WQWHWMN IHO PHO\QHN
PLQGHQNRUDNWXiOLVYHU]LyMDHOpUKHWĩDZZZWHOHNRPKXX]OHWL ROGDORQ
$](OĩIL]HWĩD]V]PHOOpNOHWV]IJJHOpNpEHQMRJRVXOWPHJMHO|OQLKRJ\PHO\HOĩIL]HWpVpUHPHO\h]OHWL0RELOQHWPRELOLQWHUQHW
V]ROJiOWDWiVWNpUL
A GtMFVRPDJFVDND]h]OHWL0RELOQHWPRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVRNHJ\LNpYHOYHKHWĩLJpQ\EHH]pUWD 6]ROJiOWDWyD]HOĩIL]HWĩMHOHQ
V]HU]ĩGpV PHJN|WpVHNRU PHJOpYĩ PRELO LQWHUQHW V]ROJiOWDWiVDLW- DPHQQ\LEHQ D] HOĩIL]HWĩ QHP UHQGHONH]LN DUUyO KRJ\ PLO\HQ
KWWSZZZWPRELOLQWHUQHWHW
NtYiQ
LJpQ\EH
YHQQL
D
GtMFVRPDJ
NHUHWHLQ
EHOO
D
V\VWHPVKXVWDWLFLQWHUQHWGRZQORDG0RELOLQWHUQHWBYDOWRWDEODSGI ROGDORQ HOpUKHWĩ h]OHWL 0RELOQHW V]ROJiOWDWiV PHJIHOHOĩ
RSFLyMiUDPyGRVtWMD

4.1.3

Telemátrix szolgáltatás

$6=2/*É/7$7ÐD](/Ĩ),=(7ĨUpV]pUHD.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDODWWMHOHQSRQWV]HULQWL 7HOH0iWUL[V]ROJiOWDWiVW WRYiEELDNEDQ
6]ROJiOWDWiV  EL]WRVtWMD PHO\QHN NHUHWpQ EHOO D] (/Ĩ),=(7Ĩ V]iPiUD D MHOHQ NHUHWV]HU]ĩGpV KDWiO\D DOi EHYRQW HOĩIL]HWpVHNUH
YRQDWNR]yDQ FVRSRUWNRPPXQLNiFLyV V]ROJiOWDWiVRNDW pV LQWHUQHWHV DGPLQLV]WUiWRUL IHOOHWHW EL]WRVtW 7HOHPiWUL[ V]ROJiOWDWiV
UpV]OHWHV OHtUiViW D PLQGHQNRU KDWiO\RV h]OHWL É6=) PRELO UiGLyWHOHIRQ KiOy]DWRQ Q\~MWRWW V]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]y  V]iP~
PHOOpNOHWH WDUWDOPD]]D
$7HOHPiWUL[V]ROJiOWDWiVDGtMFVRPDJN|WHOH]ĩHOHPH


'tMD]iV

$6=2/*É/7$7ÐD](/Ĩ),=(7ĨUpV]pUHD6]ROJiOWDWiVWD]DOiEELGtMDNNDOEL]WRVtWMD
Telemátrix szolgáltatás havidíj
0 )W6,0
Telemátrix csoporton belüli percdíj
0 )WSHUF
.LPHQĩKtYiV-V]ĽUpVKDYLGtM
)W6,0
%HM|YĩKtYiV-V]ĽUpVKDYLGtM
)W6,0
/LPLW-WiMpNR]WDWyKDYLGtM
)W6,0
,QWHUQHWHVDGPLQLV]WUiFLyD]HOĩIL]HWĩiOWDO
)W
,QWHUQHWHVDGPLQLV]WUiFLyDV]ROJiOWDWyiOWDOD](OĩIL]HWĩNpUpVpUH
)WDONDORP
DGPLQLV]WUiFLyVFVRSRUWRSFLy
$WiEOi]DWEDQV]HUHSOĩGtMDNQHWWyGtMDNDWiYN|]OpVLV]ROJiOWDWiVRNUDpUYpQ\HViIiWQHPWDUWDOPD]]iN pVEHOI|OG|QpUYpQ\HVHN
$7HOHPiWUL[V]ROJiOWDWiVD.HUHWV]HU]ĩGpVMHOHQ V]PHOOpNOHWpQHN  SRQWMiEDQU|J]tWHWWGtMFVRPDJRNEDQYHKHWĩLJpQ\EHA
7HOHPiWUL[ V]ROJiOWDWiV KDYL GtMD D GtMFVRPDJ KDYL GtMiQ IHOO IL]HWHQGĩ |VV]HJH QHP OHEHV]pOKHWĩ $ %HM|Yĩ +tYiV 6]ĽUpV
/LPLWWiMpNR]WDWyKDYLGtMDpVD](/Ĩ),=(7ĨNpUpVpUHW|UWpQĩLQWHUQHWHVDGPLQLV]WUiFLyGtMDD7HOHPiUL[V]ROJiOWDWiVKDYLGtMiQIHOO
IL]HWHQGĩ
%HM|YĩKtYiVRNHVHWpQDKtYiViWLUiQ\tWiVGtMiWD]iWLUiQ\tWRWWKtYiVUDD]iWLUiQ\tWiVWNH]GHPpQ\H]ĩHOĩIL]HWĩIL]HWL%HOI|OGi YH]HWpNHV
KiOy]DWED pV D 6=2/*É/7$7Ð KiOy]DWiED W|UWpQĩ iWLUiQ\tWiV GtMD QHWWy  )WSHUF  0iV EHOI|OGL PRELOKiOy]DWED W|UWpQĩ
iWLUiQ\tWiVGtMDQHWWy)WSHUF$7HOH0iWUL[FpJHVFVRSRUWRQEHOOLKtYyV]iPUDW|UWpQĩiWLUiQ\tWiV)WSHUF
$IRUJDOPLGtMDNPpUpVLHJ\VpJHPHJHJ\H]LND]DGRWWHOĩIL]HWpVHQOHYĩGtMFVRPDJPpUpVLHJ\VpJpYHO$KDYLHOĩIL]HWpVLGtMDNWHOMHV
KyQDSUDIL]HWHQGĩNIJJHWOHQOD]DNWtYQDSRNV]iPiWyO

5. Kedvezményes mobil hang üzleti díjcsomag igénybevételi feltételei
$6]ROJiOWDWy a .HGYH]PpQ\HVPRELOKDQJ]OHWL GtMFVRPDJRWD](OĩIL]HWĩUpV]pUHD]DOiEELIHOWpWHOHNPHOOHWWEL]WRVtWMD
(/Ĩ),=(7ĨWXGRPiVXOYHV]LKRJ\6=2/*É/7$7ÐQHPNpV]tWIRUJDOPLNLPXWDWiVWD](/Ĩ),=(7ĨUpV]pUHD]RQKtYiVLUiQ\RNED
LQGtWRWWKtYiVRNHVHWpEHQPHO\HNIRUJDOPLGtMDD SRQWV]HULQWLWiEOi]DWEDQ)W(]HQKtYiVRNQHPMHOHQQHNPHJD7HOHPiWUL[
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6]iPOiNKtYiVOLVWDIiMOEDQ(+7$KtYyHOĩIL]HWĩV]iPiUDLQJ\HQHVKtYiVRNEHOHpUWYHD+DWyViJiOWDOÅQHPD]RQRVtWKDWy
KtYyV]iPNpQWµ PHJMHO|OW KtYyV]iPRNUD NH]GHPpQ\H]HWW KtYiVRNDW QHP MHO|OKHWĩN PHJ D KtYy HOĩIL]HWĩ V]iPOiMiQ pV D
V]iPODPHOOpNOHWEHQ
A .HGYH]PpQ\HV PRELO KDQJ ]OHWL GtMFVRPDJRN NL]iUyODJ D h]OHWL (OĩIL]HWĩ iOWDOL IHOKDV]QiOiV V]DEiO\DLQDN EHWDUWiVD PHOOHWW
WHUPpV]HWHV V]HPpO\ IHOKDV]QiOyN V]HPpO\HV KtUN|]OpVL LJpQ\HLQHN NLHOpJtWpVpUH KDV]QiOKDWyDN V]HPpO\L KDV]QiODW  $
UHQGHOWHWpVV]HUĽV]HPpO\LKDV]QiODWEDQHPpUWHQGĩEHOHKDD.HGYH]PpQ\HVPRELOKDQJ]OHWLGtMFVRPDJKR]WDUWR]y6,0NiUW\iW
QHP PRELOWHOHIRQ NpV]OpNEHQ KDV]QiOMD D] (OĩIL]HWĩ YDJ\ IHOKDV]QiOy D KtYiVRN DXWRPDWL]iOW - D IHOKDV]QiOy V]HPpO\HV
N|]UHPĽN|GpVpW QHP LJpQ\Oĩ – LQGtWiVD KtYiVRN W|PHJHV D NLPHQĩ KtYiVRN |VV]LGĩWDUWDPiQDN  -iW PHJKDODGy
LGĩWDUWDPEDQ  LQGtWiVD DXWRPDWLNXV KtYiVIRJDGy HV]N|]|N EHUHQGH]pVHN SO GH QHP NL]iUyODJ ,95  IHOp KtYiVRN W|PHJHV
LQGtWiVD V]ROJiOWDWiVRN PĽV]DNL HV]N|]|N EHUHQGH]pVHN VWE WHV]WHOpVH SUyED]HPH WHUKHOKHWĩVpJpQHN YL]VJiODWD
VpUOpNHQ\VpJpQHN YL]VJiODWD VWE FpOMiEyO KtYiVRN QDSL  SHUFHW UHQGV]HUHVHQ PHJKDODGy LGĩWDUWDPEDQ W|UWpQĩ LQGtWiVD
V]HPpO\HN REMHNWXPRN HVHPpQ\HN VWE WiYROUyO W|UWpQĩ PHJILJ\HOpVH FpOMiEyO SO GH QHP NL]iUyODJ YDJ\RQĩU]pVL EpELĩU
IXQNFLyN  KtYiVRN LQGtWiVD JpS-JpS NDSFVRODW 00  OpWUHKR]iVD FpOMiEyO KtYiVRN LQGtWiVD YDJ\ iWLUiQ\tWiVD QDSL  yUiW
PHJKDODGy |VV]LGĩWDUWDPEDQ RO\DQ KtYiVRN 606-HN W|PHJHV LQGtWiVD PHO\HNUĩO D 6]ROJiOWDWy DODSSDO IHOWpWHOH]KHWL KRJ\ D
KtYiVRN OpWUHKR]iViQDN YDJ\ D] 606-HN NOGpVpQHN FpOMD D] (OĩIL]HWĩ )HOKDV]QiOy YDJ\ EiUPHO\ KDUPDGLN IpO N|]YHWOHQ
KDV]RQV]HU]pVHD6]ROJiOWDWyNiUiUD$V]ROJiOWDWiVFVRPDJRWV]LJRU~DQWLORVRO\DQHV]N|]]HOKDV]QiOQLDPHO\QHPUHQGHONH]LN
VDMiW NLMHO]ĩYHO KDQJV]yUyYDO PLNURIRQQDO pV ELOOHQW\Ľ]HWWHO EHOHpUWYH D] pULQWĩNpSHUQ\ĩV ELOOHQW\Ľ]HWHW  LO\HQ SO D] DGDSWHU
PRGHP$V]ROJiOWDWiVFVRPDJRN]OHWLFpORNUDQHPKDV]QiOKDWyDNSpOGiXOWHOHPDUNHWLQJJ\IpOV]ROJiODWLWHYpNHQ\VpJW|PHJHV
606NOGpV
(OĩIL]HWĩYiOODOMDDNHUHWV]HU]ĩGpVLGĩWDUWDPDDODWW D]DQQDNKDWiO\DDOiWDUWR]yiOWDOD]HPHOWHWW.HGYH]PpQ\HVPRELOKDQJ]OHWL
HOĩIL]HWpVHNUHKRJ\
1HP]HPHOWHWLD6,0NiUW\iNDW*60DGDSWHUEHQLOOHWYHHJ\pEKtYiVLUiQ\tWiVWYpJUHKDMWyDON|]SRQWLLQWHUIpV]EHQ
1HPDONDOPD]]DD6,0NiUW\iNDWDXWRPDWLNXVYDJ\JpSL606NOGpVUH
1HPDONDOPD]]DD6,0NiUW\iNDW*60KtYiVRNiWDGiViUDLOOHWYHD]RNORJLNDL|VV]HNDSFVROiViUD NRQIHUHQFLDIXQNFLy 
1HPDONDOPD]]DD6,0NiUW\iNDW SiUKX]DPRVKtYiVRNLQGtWiViUD
1HPDONDOPD]]DD6,0NiUW\iNDWVHPPLO\HQFDOOFHQWHUIXQNFLRQDOLWiVUDLOOHWYHWHOHIRQRQW|UWpQĩNDPSiQ\V]HUĽ]OHWL
WHYpNHQ\VpJUH ]OHWV]HU]pVSLDFNXWDWiVGLUHNWPDUNHWLQJEL]WRVtWiVVWE 
Az (/Ĩ),=(7ĨYiOODOMDKRJ\MHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDODWWD.HGYH]PpQ\HVPRELOKDQJ]OHWLGtMFVRPDJEyOPiVGtMFVRPDJED
QHPYiOWNLHOOHQNH]ĩHVHWEHQ DMHOHQPHOOpNOHW SRQWMDV]HULQWi N|WEpUIL]HWpVUHN|WHOH]HWW

6. Kötbérfizetési feltételek
A MHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiUR]RWWLGĩWDUWDPiQDN OHMiUWDHOĩWWi, (/Ĩ),=(7ĨiOWDOW|UWpQĩIHOPRQGiV
6.1
valamint D](/Ĩ),=(7ĨUpV]pUĩOW|UWpQĩV~O\RVV]HU]ĩGpVV]HJpVHVHWén alkalmazandó kötbér mértékének
meghatározása

-HOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV V]HULQWL .HGYH]PpQ\HV PRELO KDQJ ]OHWL GtMFVRPDJ KDYLGtM pV IRUJDOPL GtM NHGYH]PpQ\HNUH
YRQDWNR]yN|WEpUPHJKDWiUR]iVD
$ MHOHQ .HUHWV]HU]ĩGpV KDWiUR]RWW WDUWDP DODWWL (OĩIL]HWĩ UpV]pUĩO W|UWpQĩ IHOPRQGiVD YDgy D .HUHWV]HU]ĩGpVQHN D] (OĩIL]HWĩ
ROGDOiQ IHOPHUOW RNEyO W|UWpQĩ PHJV]ĽQpVH – LGHpUWYH D V~O\RV V]HU]ĩGpVV]HJpVH PLDWWL 6]ROJiOWDWyL IHOPRQGiVW LV – LOOHWYH
YDODPHO\D.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDOiEHYRQWHOĩIL]HWpVQHND.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDOyOLNLYRQiVDHVHWpQD](OĩIL]HWĩN|WHOHV D
MHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVNHUHWpEHQPHJN|W|WWHOĩIL]HWpVHNYDODPLQWD]LGĩN|]EHQEHV]HU]pVUHNHUOĩMHOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\D
DOiEHYRQW HOĩIL]HWpVHNNDSFViQD)HOHNN|]|WWIHQQiOOyHJ\WWPĽN|GpV KDWiUR]RWW LGĩWDUWDPDDODWWLJpQ\EHYHWW
D
YDODPHQQ\LWDUWR]pN- pVNpV]OpNNHGYH]PpQ\W
E
D PLQGHQNRUL 9iOODODWL 'XDOR $ODS GtMFVRPDJ pV D] (/Ĩ),=(7Ĩ iOWDO LJpQ\EHYHWW (J\HGL 'XDOR PRELO KDQJ LQWHUQHW
GtMFVRPDJ KDYL DODSGtM NO|QE|]HWpW DPHQQ\LEHQ D] LJpQ\EHYHWW (J\HGL 'XDOR PRELO KDQJ LQWHUQHW O GtMFVRPDJ KDYL GtMD
DODFVRQ\DEEPLQWDPLQGHQNRUKDWiO\RVh]OHWL'tMV]DEiVV]HULQWL9iOODODWL'XDOR$ODS GtMFVRPDJKDYLGtMD
F
D PLQGHQNRUL 9iOODODWL 'XDOR $ODS GtMFVRPDJ pV D] (/Ĩ),=(7Ĩ iOWDO LJpQ\EHYHWW (J\HGL 'XDOR PRELO KDQJ LQWHUQHW
GtMFVRPDJKDYLIRUJDOPLGtMNO|QE|]HWpW
N|WEpUMRJFtPHQD6=2/*É/7$7ÐV]iPOiMiUDPXQNDQDSRQEHOOHJ\|VV]HJEHQEHIL]HWQL
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7. Kapcsolattartó személyek
(/Ĩ),=(7Ĩ UpV]pUĩO
Dabasi kornélia
1pY
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RVWDFtP 2651 Rétság, Rákóczi út 2
06 35 / 350630
7HO
)D[
E-PDLOFtP penzugy@retsag.hu

6=2/*É/7$7Ð UpV]pUĩO
Balogh Zsolt
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
%XGDSHVW.ULV]WLQDNUW
-- 4444078
-balogh.zsolt@telekom.hu

8. )JJHOpNHN
-HOHQPHOOpNOHWHOYiODV]WKDWDWODQUpV]pWNpSH]LND]DOiEELIJJHOpNHN
V]IJJHOpN
-HOHQ.HUHWV]HU]ĩGpVKDWiO\DDOiEHYRQW IRO\yV]iPOiNKtYyV]iPRN
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(OĩIL]HWĩL.HUHWV]HU]ĩGpV
]OHWLHOĩIL]HWĩUpV]pUH
.HGYH]PpQ\HVPRELO]OHWLGtMFVRPDJKR]

V]PHOOpNOHWV]iP~IJJHOpN
$NHGYH]PpQ\EHEHYRQWIRO\yV]iPOiNKtYyV]iPRN
$](/Ĩ),=(7Ĩ
Polgármesteri
Hivatal Rétság
1pY
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2651
Rétság, Rákóczi út 20
6]pNKHO\
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
.pSYLVHOĩ QpY
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Dr.
Varga Tibor
6]HPpO\D]RQRVtWyLJD]ROYiQ\V]iP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
15451615 $GyLJD]RQRVtWyV]iP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
11741031
- 15735492 %DQNV]iPODV]iP
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
.pUHP KRJ\ MHOHQ V]HU]ĩGpV DOitUiViQDN LGĩSRQWMiEDQ D] iOWDODP PĽN|GWHWHWW DNWtY HOĩIL]HWpVHNHW - D NHGYH]PpQ\HV
]HPHOWHWpVUĩO V]yOy MHOHQ GtMFVRPDJUD YRQDWNR]y .HUHWV]HU]ĩGpV DODSMiQ - D] DOiEELDNEDQ PHJDGRWW UpV]OHWH]pV V]HULQW
V]tYHVNHGMHQHNNHGYH]PpQ\HVV]ROJiOWDWiVLNHGYH]PpQ\EHVRUROQL
h]OHWL0RELOQHWPRELOLQWHUQHWV]ROJiOWDWiVRN
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www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Varga Dávid Géza képviselő
Szándéknyilatkozat megadása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

2016. január 7-én a Képviselő-testület megfogalmazta szándékát arra vonatkozóan, hogy az
1956-os események hatvanadik évfordulója alkalmából készítendő Mindszenty-Pallavicini emlékmű részére területet biztosít.
Az emlékmű felállítását pályázati forrásból a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület vállalta.
A benyújtandó pályázat kötelező melléklete alakszerű határozat szándékról.
Kérem Képviselő-társaimat, hogy a 2016. január 7. napján megfogalmazott szándékról alakszerű határozatot hozni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 22.

Varga Dávid Géza
képviselő

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2016. január 7-i levél Dr. Schmidt Máriának írt levél – előterjesztéshez mellékelve

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Szándéknyilatkozat megadása

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy 1956-os események hatvanadik évfordulója alkalmából készítendő Mindszenty-Pallavicini emlékmű részére önkormányzati területet biztosít
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
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Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A 2016. évi költségvetés elfogadásakor az intézményekre közvetlen nem elszámolható
feladatok anyagköltségére nettó 100.000 Ft előirányzat került jóváhagyása azzal, ha valamire
kell még fedezet, arról külön előterjesztést kell készíteni.
Az elmúlt testületi ülés Egyebek napirendi pontjában képviselői kérés került megfogalmazásra,
mely szerint a központi étkezdében védő rácsot kell elhelyezni a konvektorok elé. A munka elkészült, a megvásárolt anyag értéke (vas, festék, vágókorong) 20.000 Ft volt.
A jövőbeni biztonságos feladatellátás érdekében azt a módszert javaslom követni, hogy az előirányzatot visszapótoljuk, így mindig lesz fedezet a felmerülő feladatok végrehajtására. Természetesen az a módszer is szabályos, ha először a meglévő előirányzatot használjuk fel. Ez
azonban azt a veszélyt rejti, hogy az előirányzat 3-4 munka elvégzése után elfogy. Az újabb
felmerülő kéréseket pedig csak ezt követően úgy tudjuk végrehajtani, ha a megfogalmazást
követő testületi ülésre készítünk egy előterjesztést, majd a fedezet biztosítását követően hajtjuk
végre a feladatot. Ekkor a végrehajtás ideje elérheti a két hónapot.

II.
A középiskola előtt kertészeti munkákat végző vállalkozó telefonhívásainkra, felszólításainkra nem reagált. A leylandi ciprus sor pótlását el kívánjuk végezni. A Takarék utcai lakók is
jelezték a lakossági fórumon, hogy növénypótlást kérnek. Számításaim alapján 20 db növény
vásárlásával mindkét feladatot el tudjuk végezni. A növény ára mérettől függően 1.400 – 2.300
Ft. Úgy gondolom, hogy 50.000 Ft maximum keret elegendő lenne a pótlásokhoz. A nyári közterületi virágok beszerzésére 200.000 Ft + áfa összeg áll rendelkezésre. A biztosított keret terhére a ciprusokat nem tudjuk megvásárolni.
A cipruson kívül javaslom, hogy a polgármesteri iroda lamináltpadló káreseményére a biztosítótól kapott 50.000 Ft kártérítés többletbevétel terhére emeljük meg a közterületekre virágvásárlásra tervezett keretet. Terveink szerint több virágzó évelő növényt szeretnénk vásárolni. A
mostani többletköltség az elkövetkezendő évek során megtérülne. Gondolok itt például tulipánhagyma, krókusz hagyma ültetésére, mely kiválthatná a tavaszi árvácskák vásárlását. Vagy
évelő margaréta palánták, dália gumók vásárlása stb.

III.
A harmadik javaslatom egy előzetes egyeztetés. Az elmúlt évben felülvizsgáltattuk, minősítettük játszótereinket. Több észrevétel volt, a jegyzőkönyveket az elmúlt évben bemutattuk.
1 oldal a 4 oldalból

Pótelőirányzat kérése

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

A kisebb javítási feladatokat el tudjuk végezni (csavarok meghúzása, mókuskerékben léccsere,
kerítés javítás stb.), illetve folyamatosan javítjuk, amit tudunk. Több olyan javítás van azonban,
melyeket nem tudunk a Városüzemeltetési Csoporttal megcsináltatni. Például: gumis ülőke cseréje, mérleghintás kapaszkodók cseréje ( T alakú nem jó, a háromszög alakúnak pedig szabályozott a mérete stb. ). Speciális elemekről van szó, beszerzésük sem egyszerű. Azt javaslom,
jelezzünk a kivitelező felé (Ipoly Erdő Zrt.), kérjünk ajánlatot a javításokra, pótlásokra. A játékelemekre vonatkozó jogszabályok is folyamatosan változnak, az ellenőrzés szigorodik. Jelenleg
is épp egy ellenőrzési folyamat közepén járunk.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
20/2016. (II.26.) számú határozata

Tárgya: 2016. évi költségvetéshez módosító javaslatok
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetésről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kiadott tervezethez képest az alábbi eredeti előirányzat-javaslatokat támogatja:
Valamennyi költségvetést érintően: önkormányzati béremelés eredeti előirányzatként nem tervezhető. Az önkormányzati béremelésről a Képviselő-testület a bejelentett központi bérrendezést követően dönt.
A Város költségvetését érintően:
- Egyéb épületek és bérlemények kiadásait tartalmazó kormányzati funkción az eseti javításokra 100 eFt, pályázatok önrészére elkülönített tartalék 0 Ft, rendezési terv elkészítésének tartaléka 0 Ft, Opel üzemanyag költsége 20 eFt, szerszámok pótlása 100 eFt,
intézmények között meg nem osztható anyagköltség 100 eFt.
…..

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
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4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
pótelőirányzat kérésekről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a központi étkezdében elkészült védőrácsok bruttó 20.000 Ft-os fedezetét,
a leylandi ciprusok beszerzésére 50.000 Ft pótelőirányzatot a 2016. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A zöldterület kezelés COFOG-on a virágvásárlásokra fordítható 200.000 Ft +
áfa keretet 39.000 Ft +áfa összeggel megemeli. Az 50.000 Ft-os többletkiadás fedezete a biztosításra kapott többletbevétel.
Az előirányzatok átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a város játszóterein elvégzendő pótlásokra a kivitelezést végző Ipoly Erdő Zrt-től árajánlatot kell kérni. A feltárt hiányosságokat mielőbb korrigálni
szükséges.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kérésekről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a központi étkezdében elkészült védőrácsok bruttó 20.000 Ft-os fedezetét
a 2016. évi költségvetésben már biztosította. Pótelőirányzatot csak a keret teljes felhasználását
követően biztosít. A leylandi ciprusok beszerzésére, évelő növények vásárlására pótelőirányzatot nem biztosít.
A Képviselő-testület nem ért egyet azzal, hogy a város játszóterein elvégzendő pótlásokra a
kivitelezést végző Ipoly Erdő Zrt-től árajánlat kérésére kerüljön sor.

Határidő: --Felelős: ---

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Táncsics utca egyik ingatlanában, az ingatlan környezetében tarthatatlanná vált a szemét
helyzet. Az ingatlan tulajdonosa évek óta gyűjti a szemetet. A hölgyet, ameddig szociális ellátást kapott az önkormányzattól tudtuk kötelezni környezetének rendbe tételére. Azonban az
ellátott már nyugdíjellátásra jogosult, így a korábbi fenyegetéssel élni nem tudunk.
Az ingatlantulajdonost határozatban köteleztem a takarításra. Ezt megelőzően többszöri helyszíni szemle alkalmával személyesen elbeszélgettünk vele, tájékoztattuk a szankciókról. Sajnos
minden intézkedésünk eredménytelen maradt. A szomszédban lakók aggódnak, és teljes joggal
felháborodtak. Közegészségügyi veszélyt is rejt magában e furcsa hobby.
Kénytelen vagyok hadhatós intézkedések megtételére. A szemetet az ingatlan udvarából és
környezetéből tudjuk elvinni. Becslésem alapján kb. 10 m3 hulladékról van szó. Becslésem
alapján 200.000 Ft+ áfa pótelőirányzat várhatóan fedezi a szemétszállítás költségét. A munkát
a Zöld Híd Kft-től kívánom megrendelni. A számítás alapját az képezi, hogy 1 m3 szemét lerakása önmagában 17.000 Ft.
A szemétszállítás költsége átmenetileg terhelné az önkormányzatot, mivel az ingatlantulajdonos
nyugdíjára végrehajtást kívánok kérni. Nem ígérem, hogy rövid idő alatt, de várhatóan a költség
megtérül.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 20.

dr. Varga Tibor
jegyző

1 oldal a 2 oldalból

Környezetvédelmi intézkedésre pótelőirányzat kérése
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a környezetvédelmi intézkedés
végrehajtása pótelőirányzat kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Táncsics utcában kialakult helyzetet (felhalmozott szemét) környezetvédelmi és közegészségügyi szempontból tarthatatlannak tartja, ezért a 2016. évi költségvetés
tartaléka terhére a szemétszállítás fedezetése 200 eFt + áfa pótelőirányzatot biztosít.
A 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat átvezetését ütemezni
kell.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szemétszállítás költsége az ingatlantulajdonos
nyugdíjából letiltásra kerüljön.
Határidő: szemétszállítás megrendelésére 2016. május 20., majd szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatalnál lévő napi feladatok elvégzése nagy részben számítógépen történik. Ez,
a technika fejlődésével, a mai kor követelményeihez igazodik. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit a 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet szabályozza,
amely szerint a képernyős munkahelyeken a munkafolyamatokat úgy kell szervezni, hogy a képernyő előtti folyamatos munkavégzés óránként legalább tízperces – össze nem vonható – szünetek
szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne
haladja meg.
Továbbá: a munkáltató köteles az alkalmazott látásának vizsgálatát biztosítani, őt szükség szerint,
de legalább kétévente látásvizsgálatra küldeni. Az alkalmazott köteles e vizsgálaton részt venni.
Amennyiben a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó orvos megállapítja, hogy a munkavállaló részére a képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg szükséges lehet, beutalóval utalja be a
szemészeti szakvizsgálatra.
Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve az alkalmazott által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges éleslátást biztosító szemüveggel.
Ennek fedezete az éves költségvetés elfogadásakor tartalékba került helyezésre, tehát jelenleg
nem áll rendelkezésre fedezet a kötelező védőeszköz biztosítására. A hivatali dolgozóknak naponta munkaidejük túlnyomó részét monitor előtt töltik.
Az utolsó vizsgálat 2014. évben volt, ahol valamennyi, a vezető által kijelölt- köztisztviselő részt
vett az üzemorvosi vizsgálaton. Az üzemorvos javaslata alapján szemészeti vizsgálaton vettek
részt a kollégák. A védőszemüveg juttatáshoz szabályzattal rendelkezünk.
A Tisztelt Képviselő-testület 3/2014. (I.24.) számú Kt. határozata alapján az akkori védőszemüveg
juttatás elismert maximális értékhatára 50.000 Ft volt. Mivel a munkáltató kötelezettsége a rendelet
betartása, az előterjesztésben szereplő szabályzat figyelembe vétele mellett javaslom a védőszemüveg vásárláshoz való hozzájárulás elfogadását és a keretösszeg meghatározását. Tényleges kifizetés csak azoknak a dolgozóknak jár, akik a szükséges orvosi vizsgálatokon részt vettek,
és a szemész szakorvos indokoltnak tartja a szemüveg viselését.

1 oldal a 2 oldalból

Munkáltatói kötelezettségek teljesítéséhez szükséges keretösszeg meghatározása

Kt.2016. 04.29-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a keretösszeget meghatározni szíveskedjen, hogy a munkáltatói kötelezettségemnek eleget tudjak tenni.
Rétság, 2016. április 20.
dr. Varga Tibor
jegyző
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3/2014. (I.24.) számú Kt. határozata
3. Jogszabályi háttér:
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(04.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a munkáltató kötelezettségek teljesítéséhez szükséges keretösszeg meghatározásáról készített előterjesztést.
A védőszemüveg juttatás elismert maximális értékhatárát …..Ft-ban határozza meg.
Utasítja dr. Varga Tibor jegyzőt a kötelező vizsgálatok elrendelésére

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(04.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a munkáltató kötelezettségek teljesítéséhez szükséges keretösszeg meghatározásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a monitor előtt dolgozó munkatársaknak orvosi
vizsgálaton kötelező részt venni. A védőeszközre fedezetet nem biztosít.
Határidő: --Felelős: ---

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
JEGYZŐI KÉRELEM

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. évi költségvetés elfogadásakor – betartva a képviselő-testület által megfogalmazott
elvárásokat – a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének bővítését a forráshiányos mellékletben mutattam be. A testületi elvárás az volt, hogy a fejlesztésekről külön előterjesztés
alapján szülessen döntés.
A mellékletben meghatározott eszközökre szükségünk van. A használtan vásárolt számítógépek cseréje részben 2014. nyarán megkezdődött, akkor 3 db számítógép cseréjére kaptunk
fedezetet. Sajnos a többi gép is elavult (már a vásárláskor is réginek számított). Az új programok mindenképp szükségessé teszik a megfelelő eszközállomány biztosítását.
A szerver egy asztali számítógépből került kialakításra, cseréje indokolt. Vírusvédelem nélkülözhetetlen adatállományaink védelmében.
A december hónapban érkezett árajánlatot ismételten egyeztettem informatikusunkkal. A frissített adatok az alábbiak:
Számítógép munkaállomás – 10 db
Szerver – 1 db
Operációsrendszer a munkaállomásokra – 10 db
Operációsrendszer a szerverre – 1 db
Vírusvédelem – 10 db
Irodai szofter - 1 éves licensz – 10 gépre

810 000 HUF
146 000 HUF
331 000 HUF
- HUF
60 000 HUF
53 400 HUF

A felsorolt árajánlat 810.000 Ft-os összege 1 db asztali számítógép cseréjét, 1 db laptop cserét
tartalmazza. Tartalmazza továbbá a winchesterek SSD-re történő cseréjét, memóriabővítéseket. A felsorolt fejlesztések együttes összege 956.000 Ft. Az összeg biztosítása mellett több
évre megoldottá válna az informatikai hardverek problémája.
Tiszteletteljes kérésünk az, hogy ne használt gépeket vásároljunk. Tapasztalatunk az, hogy a
használt gépek 1-2-3 év után működésképtelenné váltak. Elindult a kínlódás, javíttattuk, majd
ismét javíttattuk, majd lecseréltük. Gyakorlatilag rövid kifogástalan működés után már nem segítséget, csak problémát jelentettek számunkra. A kérelem másik része 444,4 eFt jogtiszta
szoftvereket tartalmaz. Ebből 331 eFt értékű szoftvert nem kell évente újra és újra megvásárolni.
1 oldal a 3 oldalból

Jegyzői kérelem

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

Az informatikai eszközökre fordítandó összes beszerzés együttes értéke 1.410.400 Ft.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 15.

dr. Varga Tibor
jegyző

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
A 2016. évi költségvetés forráshiányos táblázatában már szerepeltetve lettek a tételek.
3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésre vonatkozó jegyzői kérelemről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére 1.450.000 Ft fedezetet biztosít az
informatikai eszközállomány fejlesztésére.
Az informatikai eszközök pótelőirányzatának átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2016. június 30., majd szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
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Jegyzői kérelem

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésre vonatkozó jegyzői kérelemről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az informatikai eszközök beszerzését nem támogatja.

Határidő: --Felelős: ---

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Dr. Varga Tibor, Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
VARGA JÓZSEF KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Varga József Rétság, Vasút út 2. szám alatti lakos szennyvízhálózatra történő rákötésének
ügyében véleményünk - a tulajdonviszonyok tényfeltárását követően - a 2015. november 20-i
előterjesztés óta gyökeresen megváltozott. A 315/2 hrsz-ú ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV vagyonkezelésében van. Az épületfeltüntetési vázrajzon a Tóth Pál által
lakott épület nem szerepel. A rákötési pont a 315/2 hrsz számú ingatlanra megépült és arra
Tóth Pál rácsatlakozott. A rákötési pont házi szennyvízátemelővel használható. A Varga József
által lakott ingatlan rákötési távolsága a legközelebbi csatlakozási ponthoz közel 50 m. A kérelmező kéri, hogy a szennyvízcsonk kiépítéséről az önkormányzat gondoskodjon.
A tényleges állapot álláspontunk szerint a következő: a 315/2 hrsz-ú ingatlanra a rákötési pont
2004-ben kiépült. A DMRV véleménye szerint a házi szennyvízátemelőre két lakás is ráköthető,
maximum egy nagyobb teljesítményű szivattyú cserére lehet szükség. A rákötés vagy a MÁV
vagy a lakó kötelessége, e tekintetben nem kívánunk állást foglalni.
A kérelmező véleményével ellenkezőleg műszakilag rendelkezésre áll a közcsatorna. Kéri,
amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a szennyvízcsonk kiépítési kérelmének, ismerje
el, hogy számára nem áll rendelkezésre a szennyvízhálózat és kapjon végleges mentesítést a
talajterhelési díj megfizetése alól. Erre vonatkozó kérelmét sem tudjuk támogatni, mivel a talajterhelési díj kivetése jogos volt, ebben az esetben méltányosságot gyakorolhat a testület. A
felhalmozott talajterhelési díj mértéke: 834.120.-Ft.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 18.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Varga József kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Előterjesztéshez csatolva a 2015. november 20-i ülés anyaga, valamint a tulajdoni lap másolat,
vázrajz, megvalósulási rajz.

3. Jogszabályi háttér:

2003. évi LXXXIX. törvény
a környezetterhelési díjról
Talajterhelési díj
11. §10 (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a
díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz
és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a
talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005.
évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés
keretében mért értékeket.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (IV.29 .) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga József Rétság, Vasút út 2.
szám alatti lakos közműcsatorna kiépítésével kapcsolatos kérelméről készített előterjesztést.
A 315/2 hrsz-ú ingatlanhoz a rákötési pont 2004-ben kiépült. A Képviselő-testület vállalja a
Vasút u. 2. szám alatti ingatlanhoz, amennyiben szükséges a szivattyú cseréjét.

Határidő: 2016
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
2

Varga József kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (IV.29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga József Rétság, Vasút út 2.
szám alatti lakos közműcsatorna kiépítésével kapcsolatos kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület vállalja a Vasút u. 2. szám alatti ingatlanhoz, amennyiben szükséges a
szivattyú cseréjét. A testület Varga József talajterhelési díját
%-kal csökkenti.

Határidő: 2016
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester, Dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Járási Hivatalvezető kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Dudás György járási hivatalvezető ismételt kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé.
A Kormányablak megnyitását követően szükségük van a teljes földszinti részünkre is. Az ügyfelek részére a bejáratot a Polgármesteri Hivatal bejáratai jelentik. Ahogy a kivitelezés során is
látható, nem az eredeti Járási Hivatali bejárat, hanem a Polgármesteri Hivatal bejárata került
akadálymentesítésre.
A Kormányablak nyitva tartása jelentősen eltér a Polgármesteri Hivatal nyitva tartásától. Különösen jellemző ez a pénteki napokra. A hivatali munkaidő 12,30 óráig tart, a Kormányablak
18,0 óráig fogad ügyfeleket. Az épület nyitását és zárását eddig takarítónőnk megoldotta. A
hivatali kulcsok használatában a korábbi évek sorozatos lopásai miatt igen szigorú rendet vezettünk be. A lopások a személyes jelenlét és a kulcshasználat szigorítása következtében megszűntek.
Hivatalvezető úr azt kéri, hogy biztosítsuk a Kormányablak nyitvatartási idejében az ajtók nyitását és zárását. Munkarendjük a következő:
- hétfőtől csütörtökig 7,0-17,0 óráig,
- pénteken 8,0 – 18,0 óráig.
Személyes jelenlétünket fontosnak tatjuk. Javasoljuk, hogy a jelenleg napi 4 órás takarítónő
munkaideje kerüljön megnövelésre, napi 6 órára. Természetesen a megnövekedett munkaidő
mellé feladatait is meg tudjuk növelni. A munkaidő növelése minimális bérnövekedéssel jár,
0,25 fő létszám növekedéssel kell számolni, a mindenkori minimálbér figyelembe vételével.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatal és az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) között fennálló szerződések kivétel nélkül elavultak, egyik szerződés sem
felel meg a tényleges jelenlegi állapotnak (dolgozói létszám, energia felhasználás, közösen
használt terület nagysága, Járási Hivatal által használt terület nagysága, biztosítás Járás részéről történő megkötése nem teljesült stb.). Valamennyi szerződés felülvizsgálata indokolt.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

Járási Hivatalvezető kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete a költségvetési rendeletben és az SZMSZben
4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Járási Hivatalvezető kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kormányablak nyitvatartási idejében biztosítva legyen a Polgármesteri Hivatal épületrészének nyitása és zárása. A Polgármesteri Hivatal takarítói létszámát 0,25 fővel indokolt megemelni. A létszámnövekedés bérhatására havi bruttó
27.750 Ft + járulék/hó, cafetéria növekményként bruttó 48.312 Ft/év pótelőirányzatot biztosít a
Képviselő-testület. A változást a 2016. évi költségvetési rendeleten, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatban is át kell vezetni.
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2016. május 02., rendeletek módosítására a
soron következő módosításkor
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Járási Hivatalvezető kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Kormányablak nyitvatartási idejében biztosítva legyen a Polgármesteri Hivatal épületrészének nyitása és zárása. A nyitás, a zárás, a közös költségek rendezése érdekében kezdeményezni kell a Kormányhivatal, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között korábban megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatát.
A Polgármesteri Hivatal nyitását és zárást az új megállapodásban rögzítettek szerint kell biztosítani.
Határidő: együttműködési megállapodások biztosítására 2016. május 31.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
2

RKSZ Kft. ajánlata IP transcoderre 2016.02.17-én
Az ajánlott eszköz MPEG2/MPEG4 HDMI bemenetes eszköz, de tartalmaz A/V->HDMI
átalakítót is.
Tehát eszköz és a tartozékok:
1 db HDMI -> MPEG2/MPEG4 IP transcoder
1 db A/V -> HDMI adapter
1 db külső tápegység
212 336 Ft+ÁFA azaz 269 667 Ft
A szállítás idő 1 hét.

Az eszköz előnye, hogy kicsi és kompakt az esetleges külső helyekre is könnyen áttelepíthető.
Mellékelek egy képet is.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit
KÉRELEM szerződéskötésre
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29.-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napközi Otthonos Óvodát, mint felhasználót, jogszabályozási változások miatt kereste meg az E.ON
Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság szerződés módosítási ajánlatával.
Kérem a Tisztelt Testületet a Földgáz energia kereskedelmi szerződés áttekintésére és annak megtárgyalására.

Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezető
Rétság, 2016. április 18.

2. Jogszabályi háttér :
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet
aláírni és felmondani.”

3. Határozati javaslat:
I.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (IV.29.) KT határozata
A) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Földgáz
energia kereskedelmi szerződés megkötését.
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt a szerződés megkötésére.

Határidő: szerződés kötésre 2016. május
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

1 oldal a 2 oldalból

Kérelem szerződéskötésre

K.t. 2016.04.29. ülésére

II.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (IV.29.) KT határozata
B) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem támogatja a Földgáz
energia kereskedelmi szerződés megkötését.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG HUNYADI JÁNOS NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJÁNAK KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Hunyadi János Nyugállományúak klubja ismételt kérelmet nyújtott be a Képviselőtestület felé, melyhez csatlakozott a Városi Nyugdíjas Klub elnöke is.
A kérelem lényege, hogy az Őszirózsa Tánc Csoport részt kíván venni az Országos Nyugdíjas
Ki Mit Tud középdöntőjében. A részvételi díj (szállásköltség) 18.600 Ft/fő/ két éjszaka. A résztvevők száma előzetesen nem került meghatározásra. Előzetes információink alapján az utazást
a tagok meg tudják oldani, de a szállás költségét a nyugdíjból a fellépők nem tudják vállalni. A
nyugdíjas klubok az éves önkormányzati támogatás terhére szállásköltséget nem terveztek. A
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (korábban Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága) szabályzata szerint szállásköltség átvállalására nincs lehetőség.
2016. évi költségvetésünkben a nyugdíjasklubok támogatására tervezett keret az elmúlt ülésen
felosztásra került. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja jelen kérelmet, pótelőirányzat
biztosítása szükséges. Az Őszirózsa Tánc Csoport önállóan nem támogatható, mivel nem bejegyzett szervezet. A költségeket a két kérelmező közül valamelyik bejegyzéssel rendelkező
Nyugdíjas Klubnak kell felvállalnia.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Hunyadi János Nyugállományúak kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Nyugdíjasklubok 2015. évi támogatása
Megnevezés
Hunyadi Nyugállományúak K.
Városi Nyugdíjas Klub
Önkormányzati támogatás
300.000 Ft
300.000 Ft
Természetbeni támogatás 495.300 Ft
237.100 Ft
teremhasználat
Társadalmi Kapcsolatok B.
- Erdélyi kirándulás
150.000 Ft
- Bükkszéki kirándulás
84.000 Ft
- Egri kirándulás
75.600 Ft
Képviselői felajánlás
50.800 Ft
101.600 Ft
Összesen:
996.100 Ft
798.300 Ft
Mindösszesen:
1.794.400 Ft

2016. évi már megítélt támogatás
Megnevezés
Önkormányzati támogatás
Mindösszesen:

Hunyadi Nyugállományúak K.
Városi Nyugdíjas Klub
300.000 Ft
300.000 Ft
600.000 Ft

Folyamatban lévő kérelmek
Megnevezés
Cserkeszőlő fürdőzés
Erdélyi kirándulás
Összesen:
Mindösszesen:

Hunyadi Nyugállományúak K.
Városi Nyugdíjas Klub
196.300 Ft x 70 % = 137.410 Ft
0 Ft
150.000 Ft
0 Ft
287.410 Ft
0 Ft
287.410 Ft

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Hunyadi Nyugállományúak Klubja szállásköltség támogatásáról készített előterjesztést.
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Hunyadi János Nyugállományúak kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

A Képviselő-testület az Őszirózsa Tánc Csoport Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjében való fellépését támogatni kívánja.
Felkéri a nyugdíjas klubok vezetőit, hogy egyeztessenek arról, hogy melyik klub vállalja fel a
költségeket, mely klubbal kössön az önkormányzat támogatást.
A pótelőirányzat biztosításáról a Képviselő-testület a nyugdíjas klubok elnökeinek egyeztetését
követően, a létszám pontos ismeretében dönt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Hunyadi Nyugállományúak Klubja szállásköltség támogatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az Őszirózsa Tánc Csoport Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjében való fellépését a már felosztott önkormányzati támogatás miatt nem tudja támogatni.

Határidő: értesítésre 2016. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Főkefe Nonprofit Kft. kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a február havi ülésén fogadta el a Főkefe Nonprofit Kft-vel 2016. évre az új
bérleti szerződés megkötését.
Az új bérleti szerződést megküldtük. A vállalkozás képviselői elmondták, hogy ügyvédjük nem
ér egyet az évek óta meglévő szerződés tartalmával. Az alábbi levelet kaptuk:
’Tisztelt Polgármester úr!
Hivatkozással az Önnel történt személyes megbeszélésünkre, mellékelten küldjük a kérelmünket, valamint a Képviselő-Testület elé terjeszthető 2016. évre vonatkozó Bérleti Szerződés tervezetünket, további
ügyintézés céljából.
A Bérleti Szerződést a jogász is elolvasta, aki azt javasolta, hogy egy jelképes bérleti díjat (10.000, - Ft)
fel kell tüntetni, mert az ingyenes nem számít szerződésnek.
Várjuk levelünkkel kapcsolatos szíves visszajelzésüket.”

Összehasonlítva a két szerződés szövegezését látható, hogy a vállalkozás által elkészített tervezetből kimarad a rétsági munkavállalók után járó bérleti díjkedvezmény, és a tájékoztatási
kötelezettség. A szerződés jóváhagyását követően az önkormányzat nem tudja védeni a
rétsági munkavállalókat. Jelezni szeretném, hogy nincs olyan információm, hogy rétsági
megváltozott munkaképességű személy munkavállalási kérelmét elutasították volna.

A vállalkozás rendszeresen eleget tesz létszámjelentési kötelezettségének. 2015. január hónapban a 30 fős dolgozói létszámból 23 fő volt a rétsági lakos, tehát a vállalkozásnak bérleti díj
fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
2015. szeptemberétől változott a helyzet, havi 6.000 Ft bérleti díj fizetési kötelezettsége keletkezett a vállalkozásnak.
2016. évi adatok:
2016. január hó
2016. február hó
2016. március hó

Rétsági dolgozók
21 fő x 14.000 = 294.000 Ft
21 fő x 14.000 = 294.000 Ft
20 fő x 14.000 = 280.000 Ft

Egyéb településen élő dolgozók
20 fő
20 fő
20 fő

Összességében megállapítható, hogy bérleti díj fizetési kötelezettsége fennáll a vállalkozásnak.

A szerződéssel kapcsolatban megkértük az önkormányzat ügyvédjének is a véleményét. Az
alábbi választ kaptuk:
1 oldal a 8 oldalból

Főkefe Nonprofit Kft. kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

„Tisztelt Jegyző Úr, Kedves Rita !
A cég jogászának véleményével nem értek egyet.
A bérlet díj a szerződésben egyértelműen meg van határozva. Rögzítésre került az is, hogy a
bérleti díjjal szemben milyen feltételek mellett vehet a cég igénybe kedvezményt.
Az általuk javasolt módosítással a feltételek nélküli minimális bérleti díj kerülne bebetonozásra.
Ezzel az önkormányzat elveszítené a kontrolt a cég foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettsége felett.
Üdvözlettel:
Dr. Gáspár Zoltán
ügyvéd „
A másik kérésre a vállalkozásnak az, hogy az önkormányzat biztosítson részére 600-1000 m2
alapterületű helyiséget. Tevékenységét szeretné bővíteni, vállalná, hogy 100 fő megváltozott
munkaképességű személyt foglalkoztat. A vállalás arra nem vonatkozik, hogy a létszámnövekmény mely település(ek) lakóiból valósulnak meg.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
39/2016. (II.26.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft. bérleti
szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, határozott időtartamra szóló Bérleti szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a bérleti szerződést visszamenőleges hatállyal, 2016. január 1. naptól aláírja.
Határidő: 2016. február 29 .
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
2

Főkefe Nonprofit Kft. kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft. bérleti
szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, határozott időtartamra szóló Bérleti szerződést jóváhagyja. A bérleti díj 10.000 Ft/év összegét jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a bérleti szerződést visszamenőleges hatállyal, 2016. január 1. naptól aláírja.
Határidő: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft. bérleti
szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kérelmet elutasítja, a jelenleg hatályos szerződést fenntartja.
Határidő: 2016. május 6.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Főkefe Nonprofit Kft. kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

Jelenlegi szerződés
BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc
polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság
(1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-908769, adószám: 222469012-44) képviselője: Szabó György ügyvezető igazgató, mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérlő)
között, alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.
1) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
2651 Rétság, Templom utca 8. 374. hrsz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló CISZ Ház
épületéből a főbejárat felöl megközelíthető tizenegy helyiségből álló épületrészt.
2) A Bérlő a bérleményt „megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása tevékenység" céljára veszi bérbe és egyben vállalja, hogy e tevékenysége során legalább 75%ban rétsági lakóhellyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. Tevékenységét kizárólag a
Bérbeadó előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.
3) Jelen Bérleti szerződést a Felek 2016. január 1. napjától határozott időre, 2016. december
31. napig kötik.
4) Bérleti díj
4.1 A Bérlő a bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj
havi összege 300.000 Ft - azaz háromszázezer forint -. A bérleti díj az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
4.2 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat
felülvizsgálni.
4.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2.) pontjában rögzített feltételek
együttes megvalósulása esetén a Bérbeadó munkavállalóként alkalmazott
rétsági lakosonként havonta 14.000 Ft - azaz tizennégyezer forint - bérleti díjkedvezményt biztosít a Bérlő részére. A rétsági foglalkoztatottak névsorát minden
tárgyhót követő hónap 5. napjáig be kell nyújtani a Bérbeadó részére. A kimutatás benyújtásának elmaradása a bérleti díjkedvezmény elvesztését vonja maga
után.
4.4. A bérleti díjat Bérlő a következő hó 5. napjáig közölt és a 2. pont szerinti feltételeket igazoló munkavállalói kimutatás szerint kibocsátott számla alapján havonta,
nyolc napos fizetési határidőn belül kezdeményezett átutalással köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
5. Bérlő köteles a közüzemi díjakat (víz, gáz, villamosenergia) Bérbeadó számlája alapján
megtéríteni.
6. Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleményben birtokban van. Bérlő kijelenti, hogy a bérlemény
állapotát ismeri, az rendeltetésszerű használatra alkalmas.
7. Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles a bérleményt rendeltetésszerűen és a jó
gazda gondosságával használni, károsodástól megóvni, s a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges karbantartásokat saját költségén elvégezni, valamint viselni a
használattal kapcsolatos valamennyi kiadást és kárt. Bérlő köteles az ingatlanhoz tartozó
zöldterület nyírásáról, karbantartásáról, és az épület előtti közterület rendben tartásáról, síkosság mentesítéséről gondoskodni.
8. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt bármilyen felújítást, átalakítást
csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet. Az engedély
nélkül végzett felújítási és átalakítási munkálatok azonnali bérbeadói felmondást eredmé4
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nyezhetnek, míg az engedély nélkül végzett munkálatok ellenértékére, értéknövelő hatás
megtérítésére a Bérlő igényt nem tarthat.
9. Bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló bérleményt tovább albérletbe, vagy más
módon harmadik személy használatába nem adhatja.
10. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó az ingatlan általa nem használt részeit bérbe adhatja.
11. Bérbeadó Bérlőnek a bérleményben elhelyezett eszközeiért felelősséget nem vállal.
12. Bérleti jogviszony megszűnik:
12.1 Bérbeadó és a Bérlő jogosult indoklás nélkül, írásban három hónapi felmondási idő (rendes felmondás) betartásával a szerződést felmondani. Rendes felmondás esetében a szerződés az írásbeli közlést követő harmadik hónap végével szűnik meg. Ezen rendes felmondás nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
12.2 Bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetik.
12.3 Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha
a. a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének az erre irányuló írásbeli felszólítást követő
15 nap múltán sem tesz eleget,
b. az építményt nem rendeltetésszerűen használja,
c. tevékenységét a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, valamint
d. a törvény által előírt egyéb esetekben.
13. Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzítetten, és az eredeti állapotnak megfelelően ingóságaitól kiürítetten és rendezetten köteles átadni a Bérbeadónak. A bérleményben a használat során bekövetkezett károkat a Bérlő köteles megtéríteni. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén kártérítésre, elhelyezésre,
cserehelyiség biztosításra nem tarthat igényt.
14. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján
az épületet nem üríti ki, úgy köteles használatának időtartamára a Képviselőtestület által
megállapított kedvezmény nélküli bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
15. Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
16. Bérleti szerződés megkötéséhez a Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete
……számú határozatával hozzájárult.
17. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Jogvita
esetére a Felek a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá.
A fenti bérleti szerződést - mely kettő oldalból és tizenhét pontból áll - a Felek kölcsönös értelmezést és előzetes egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és képviselőik által írják alá.
Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. január 06. napon megkötött szerződés
hatályát veszti.
Kelt:

Bérbeadó
Rétság Város Önkormányzata

Bérlő
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató
Ipari Nonprofit Kft.
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Jelenleg megküldött új tervezet:

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Rétság Városi Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc
polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság
(1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-908769, adószám: 222469012-44), mint bérbevevő (a továbbiakban. Bérlő) között, az alulírott helyen és napon a következő
feltételekkel.
1) Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2651 Rétság, Templom utca 8. 374. hrsz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló CISZ Ház
épületéből a főbejárat felől megközelíthető tizenegy helyiségből álló épületrészt.
2) A Bérlő a bérleményt „megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása tevékenység" céljára veszi bérbe.
3) Jelen Bérleti szerződést a Felek a jövőre nézve 2016. január 1. napjától határozott időre,
2016. december 31. napig kötik.
4)

A Felek megállapodnak abban, hogy Felek a bérlemény éves bérleti díját 10.000, -Ft, azaz
tízezer forint összegben állapítják meg, mely összeg HUF –ban fizetendő. Bérlő a bérleti díjat
a bérleti jogviszony lejártát megelőző hónap 15. napjáig köteles megfizetni a Bérbeadó által
kiállított számla alapján, a Bérbeadó bankszámlájára történő átutalással vagy a Bérbeadó
pénztárába történő befizetéssel.

5) Bérlő köteles a rá eső közüzemi díjakat (víz, gáz, villamos energia) Bérbeadó számlája alapján megtéríteni. A közműköltségeket a Bérbeadó havonta kiszámlázza a Bérlő részére a
közműszolgáltatók számlái alapján, mely költségeket Bérlő a Bérbeadó által kiállított számlán jelzett határidőben köteles megfizetni a Bérbeadó részére.
6) Felek rögzítik, hogy Bérlő a Felek között 2014. január 06-án megkötött szerződés alapján
már a bérlemény birtokában van. Bérlő kijelenti, hogy a bérlemény állapotát ismeri, az rendeltetésszerű használatra alkalmas. Bérbeadó kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésekor
semmilyen jogcímen nincs követelése a Bérlővel szemben.
7) A Bérbeadó köteles a bérlet időtartama alatt a saját költségén karbantartani az ingatlant, az
átadás-átvételkori állapotot fenntartani, valamint biztosítani az ingatlan központi berendezéseinek (csövek, elektromos hálózat, gázkészülékek stb.) állandó üzemképes állapotát. Bérlő
a bérleti szerződés időtartama alatt köteles a bérleményt rendeltetésszerűen és a jó gazda
gondosságával használni, károsodástól megóvni, s a tevékenység körében felmerülő rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, a szokásos mértéket meg nem haladó
karbantartásokat saját költségén elvégezni, valamint viselni a használattal kapcsolatos valamennyi kiadást és kárt. Bérlő köteles az ingatlanhoz tartozó zöldterület nyírásáról, karban6

Főkefe Nonprofit Kft. kérelme

2016. 04. 29-i Kt. ülésre

tartásáról, és az épület előtti közterület rendben tartásáról, síkosság mentesítéséről gondoskodni.
8)

Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt bármilyen felújítást, átalakítást
csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet. Az engedély
nélkül végzett felújítási és átalakítási munkálatok azonnali bérbeadói felmondást eredményezhetnek, míg az engedély nélkül végzett munkálatok ellenértékére, értéknövelő hatás
megtérítésére a Bérlő igényt nem tarthat.
18. Bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló bérleményt tovább albérletbe, vagy más
módon harmadik személy használatába nem adhatja.
19. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó az ingatlan általa nem használt részeit bérbe adhatja.
20. Bérbeadó Bérlőnek a bérleményben elhelyezett eszközeiért felelősséget nem vállal.
21. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a jelen bérleti szerződés megkötését követően a
Bérleményt fióktelepként a cégnyilvántartásba bejegyeztesse.
22. Bérleti jogviszony megszűnik:
13.1 Bérbeadó és a Bérlő jogosult indoklás nélkül, írásban egy hónapi felmondási idő (rendes felmondás) betartásával a szerződést felmondani. Rendes felmondás esetében a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik nap végével szűnik meg. Ezen rendes felmondás nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
13.2 Bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetik.
13.3 A bérleti szerződés rendkívüli felmondás útján is megszüntethető.
Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha Bérlő
a. az építményt nem rendeltetésszerűen használja,
b. tevékenységét a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, valamint
c. a törvény által előírt egyéb esetekben.
Rendkívüli felmondás gyakorlására akkor szerez jogot a sérelmet szenvedett fél, ha a szerződésszegő fél részére küldött írásbeli felhívásában foglalt határidőre a szerződést szegő,
azt megsértő fél nem hagy fel sérelmes magatartásával, és a kitűzött határidőre nem gondoskodik a szerződésszerű állapot helyreállításáról.
23. Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzítendő
kiürített és az eredeti állapotnak megfelelően ingóságaitól kiürítetten és rendezetten köteles
átadni a Bérbeadónak. A bérleményben a használat során bekövetkezett károkat a Bérlő
köteles megtéríteni. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén kártérítésre, elhelyezésre, cserehelyiség biztosításra nem tarthat igényt.
24. Minden értesítés, egyéb közlés, amit a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg lehet
tenni, írásban teendő meg, és akkor tekintendő megtettnek, ha a megfelelő címzéssel ellátva a jelen szerződésben a Felek székhelyeként, illetve lakcímeként meghatározott címre
küldték el, és (i) személyesen vagy futár útján történt elküldés esetén a címzett átvette, (ii)
ajánlott-tértivevényes postai küldeményként került kézbesítésre, (iii) fax útján kerül elküldésre és az elküldést a faxkészülék technikai rendszere igazolta (fax report) vagy (iv) kézbesítésről szóló visszaigazolási kérelemmel ellátott e-mail útján került elküldésre és a levelező rendszer az elküldést visszaigazolta. Az ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés
esetén a küldemény a postára adástól számított 5. napon kézbesítettnek minősül, ha a
7
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tértivevény a fenti címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem
kereste”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza.
25. Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
26. A jelen bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete
……………………………. számú határozatával hozzájárult.
27. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat, vagy nézetkülönbségeket elsődlegesen tárgyalások útján rendezik.
A fenti bérleti szerződést – mely három oldalból és tizennyolc pontból áll – a Felek kölcsönös
értelmezést és előzetes egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és képviselőik által írják alá.
Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. január 06. napon megkötött szerződés
hatályát veszti.
Kelt:

Rétság Város Önkormányzat
Bérbeadó

Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft.
Bérlő
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztatás Vis major döntésekről
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

Költségvetési rendeletünk alapján, amennyiben a két ülés között halaszthatatlan helyzet adódik,
joga van a Vis major bizottságnak – a testület utólagos tájékoztatása mellett – döntést hozni.
A mai napon három témában hoztunk döntést. A jegyzőkönyvet az előterjesztéshez csatolom.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. április 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
24.§
(1) Előirányzatot túllépni csak
a) vis major helyzet elhárítása,
b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások,
c) a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő
módosításakor be kell számolni.
1 oldal a 7 oldalból
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(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport
dönt.
a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli
ki:
aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
ab) Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
ac) Polgármester
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok.
b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (IV.29.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis major döntésekről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Vis major Bizottság döntésével egyetért. Az Ipoly Erdő Zrt-vel a tűzifa
átvételére vonatkozó szerződést, a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitánysággal a tűzifa átadásra
vonatkozó Támogatási szerződést, a volt laktanyában lévő betonterület időszakonkénti használatára vonatkozó Együttműködési megállapodást jóváhagyja.
A Képviselő-testület a Majális rendezvény költségeihez bruttó 150.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a városi vendéglátás költségeire. A pótelőirányzat fedezeteként a költségvetés tartalékát
jelöli meg. Az előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor
javaslatot kell tenni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Vis major jegyzőkönyv
Készült: 2016. április 20. napon a Polgármesteri Hivatal Hivatali helyiségében
Jelen vannak: Hegedűs Ferenc polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök
Fodor Rita jegyző általános helyettese
Tárgy: MEKTA verseny támogatására tűzifa biztosítása, volt laktanyában a betonterület ideiglenes használata, pótelőirányzat biztosítása

I.
A Főkapitányság azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 13,91 m3 fenyőrönk és 2,93 m3 akác tűzifa térítésmentes átadásával támogatni szíveskedjenek a II. Országos
MEKTA versenyt (MEKTA verseny = 24 órás kombinált szituációs lő- és intézkedéstechnikai
verseny). A tűzifa becsült bruttó értéke 608.994 Ft.
A természetbeni támogatásról a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek
és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 26/2010.
(XII.29.) BM utasítás 1. számú melléklete szerinti tartalommal megállapodást kell kötni.

A fa az Ipoly Erdő Zrt-től érkezne. Az Ipoly Erdő Zrt. a MEKTA versenyre, mint közcélú feladat
támogatására adja a fát. A rendezvényen azonban nem az önkormányzat vesz részt.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló, 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletünk 7. §-a alapján:
„(1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel
következményeként az önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, mint kötelezettségeket.
(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.
(3) Az előterjesztésnek tartalmazni kell:
a) a támogató nevét,
b) a támogatás célját,
c) a támogatáshoz kapcsolódó feladat végrehajtás határidejét,
d) a támogatás felhasználásához kapcsolódó költségkalkulációt, a személyi feltételeket
e) a támogatásból létrejött eszköz vagy feltétel fenntartásának éves költségkihatását.
(4) Az átvétellel párhuzamosan jelentkező többletkiadások fedezetét az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell, éven túl jelentkező kiadások esetén az adott évi költségvetési rendelet összeállításánál figyelembe kell venni.
(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére e rendelet támogatásra vonatkozó szabályait
értelemszerűen kell alkalmazni.”
A támogatás átvétele az önkormányzatnak többletkiadást nem okoz, az átadással kapcsolatos
valamennyi költség az átadót terheli.
A szerződések aláírását követően Hegedűs Ferenc polgármester koordinálási feladatokat felvállalja az Ipoly Erdő Zrt. és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság között.
Az Ipoly Erdő Zrt. a Támogatási szerződést PDF. formátumban megküldte, a jegyzőkönyv 1.
számú mellékletét képezi.
A Rendőrség kérelmében eltérő mennyiségű tűzifa szerepel. Átadni azonban csak annyi fát
tudunk, amennyi érkezett, a két szerződés közötti összhangot biztosítottuk.
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Rétság Város Önkormányzata
Rétság

Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság
Salgótarján

Támogatási szerződés

Amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat Önkormányzata Képviselő-testülete
(2651 Rétság, Rákóczi út 20. adószám: 15735492-2-12, bankszámla szám: 1174103115451615, képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester) továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 40., adószám: 15720041-251, bankszámla szám: 10037005-01451588-00000000, képviseli: Dr. Nagy
László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos főkapitány) továbbiakban: Főkapitányság között az alábbiak szerint.
1. Az Önkormányzat természetbeni támogatást nyújt a Főkapitányságnak, melynek bruttó értéke 608.994 Ft.
2. Az Önkormányzat természetbeni támogatásként 13,91 m3 fenyőrönköt és 2,93 m3 akác tűzifát ad a Főkapitányságnak.
3. A Főkapitányság kijelenti, hogy a támogatásként nyújtott faanyagot a II. Országos MEKTA
verseny megrendezéséhez használja fel.
4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy semmiféle köztartozása nem áll fenn.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy hozzájárul nevének és székhelye címének közzétételéhez.
6. A szerződő felek kijelentik, hogy jelen megállapodás alapján felmerült esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés módon, egyeztetés útján kívánják rendezni, amennyiben ezen egyeztetés nem vezetne eredményre, úgy a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
A megállapodás annak elolvasása, értelmezése után a Felek, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Kelt: ……………………………

Kelt: ……………………………

…………………….
Hegedűs Ferenc
polgármester

…………………………….
Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Jogi ellenjegyző:
…………………………………
Dr. Balogh Ágnes r. alezredes
jogtanácsos
jogtanácsos ig. sz.: 07139

Pénzügyi ellenjegyző:
….…………………………….
Angyal Andrea r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
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II.
A Főkapitányság több helyszín megtekintése után a volt laktanya telephelyét (a betonozott területet) tartja alkalmasnak a szolgálati gépjárművek vezetéséhez szükséges gépjárművezetéstechnikai képzések megtartására. Az igénybevétel alkalomszerű lenne, a Főkapitányság
a területet előre egyeztetett időpontban venné igénybe, alkalmazkodna a városi rendezvényekhez. A területhasználat biztosítását térítés-mentesen kérik. Az Együttműködési megállapodástervezetét elkészítették, az előterjesztéshez csatolom.

Rétság Város Önkormányzata
Rétság

Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitányság
Salgótarján

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Tervezet)

Amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2651 Rétság, Rákóczi út 20. adószám: 15735492-2-12, bankszámla szám: 11741031-15451615, képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester) továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (3100 Salgótarján, Rákóczi út 40., adószám: 15720041-251, bankszámla szám: 10037005-01451588-00000000, képviseli: Dr. Nagy
László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos főkapitány) továbbiakban: Főkapitányság között az alábbiak szerint.
1. Az együttműködési megállapodás célja a Főkapitányság szolgálati gépjárművek vezetéséhez
szükséges alapszintű gépjármű-vezetéstechnikai képzések megyén belüli megvalósítása.
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Főkapitányság által szervezett gépjármű-vezetéstechnikai
képzések végrehajtására térítésmentesen biztosítja az Önkormányzat tulajdonában lévő 2651
Rétság, Laktanya út 5. szám alatti volt honvéd laktanya telephelyének a volt üzemanyag kút és
harcjármű mosó közti betonozott részét.
4. A Főkapitányság kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanon a gépjármű-vezetéstechnikai
képzések végrehajtásához szükséges felújítási, karbantartási feladatokat saját költségén az
együttműködési megállapodás aláírását követően elvégzi, mely költségeket az Önkormányzattól
nem követelheti, sem a használat időtartama alatt, sem annak megszűnését követően.
7. Az Főkapitányság az ingatlan műszaki állapotát megtekintette, elfogadta.
8. A Főkapitányság az ingatlant a megállapodásban meghatározott célra, a rendeltetésszerű
használat követelményeinek megfelelően köteles használni és megtéríteni köteles mindazon
kárt, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered.
9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a használat joga kizárólag az ingatlan 2. pontban körülírt
részére terjed ki, az ingatlan egyéb részeit, épületeit a Főkapitányság nem használhatja.
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10. A Főkapitányság kijelenti, hogy a gépjármű-vezetéstechnikai képzések időpontját az Önkormányzat képviselőjével előzetesen egyezteti.
11. Az Önkormányzat és a Főkapitányság vállalja, hogy szükség szerint áttekintik a közöttük
létrejött együttműködést.
12. Jelen megállapodást bármely fél írásban, indoklás nélkül, 30 napos felmondási idővel felmondhatja.
13. A felek kijelentik, hogy az együttműködési megállapodás során vállalt és végrehajtott feladatokat anyagi ellenszolgáltatás nélkül teljesítik.
14. A jelen szerződés csak írásban, a szerződő felek képviseletre jogosult vezetői által módosítható.
15. Jelen megállapodás aláírása napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
16. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
17. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek a Salgótarjáni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
18. A felek a jelen megállapodásban foglaltakkal egyetértenek és a megállapodást az elolvasása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: ……………………………

Kelt: ……………………………

…………………….
Hegedűs Ferenc
polgármester

…………………………….
Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány

Jogi ellenjegyző:
…………………………………
Dr. Balogh Ágnes r. alezredes
jogtanácsos
jogtanácsos ig. sz.: 07139

Pénzügyi ellenjegyző:
….…………………………….
Angyal Andrea r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
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III.
Majális költségének biztosítása
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés jóváhagyásakor zárolta a város költségvetésében
lévő, Majálisra tervezett összeget. A rendezvényen a hagyományokhoz híven a programban
szerepel, hogy a város lakosságát a Képviselő-testület meghívja egy tál étel elfogyasztására.
Az alapanyagokra 150.000 Ft bruttó költség biztosítása indokolt.
A Vis major Bizottság valamennyi kéréssel, javaslattal egyetért. Az Ipoly Erdő Zrt-vel a tűzifa
átvételére vonatkozó szerződést, a Nógrád Megyei Rendőr-Főkapitánysággal a tűzifa átadásra,
a volt laktanyában lévő betonterület időszakonkénti használatára vonatkozó szerződéseket jóváhagyja.
A 2016. évi költségvetésben indokoltnak tartja a Majális költségeire 150.000 Ft pótelőirányzat
biztosítását.

Kmf.

…………………………………
Hegedűs Ferenc
polgármester

………………………………… ……………………………
Dr. Szájbely Ernő
Fodor Rita
PVB elnöke
jegyző általános helyettese
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette:Dr. Varga Tibor
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
A KÖTELEZŐ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT ELLENZŐ HATÁROZATI JAVASLAT
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. április 29-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Szita Károly polgármester úr azzal a kéréssel
kereste meg az önkormányzatot, hogy a képviselő-testület támogassa a magyar kormány kényszerbetelepítés-ellenes intézkedéseit. Az előterjesztéshez csatolt felhívásban felsorolt érvekkel
egyetértünk.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2016. április 19.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Előterjesztéshez csatolva a felhívás.

3. Jogszabályi háttér:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (IV.29) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, elutasítja a
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan és sérti a nemzeti szuverenitást. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a
mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és okta1 oldal a 3 oldalból

Kötelező betelepítési kvótát ellenző határozati javaslat
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tási rendszerünkre. Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges törvényes eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar állampolgárokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2016. (IV. 29.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és azt nem támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!
Kedves Kollégám!
Fontos nemzeti ügyben fordulok Önhöz.
Az Európai Unió tavaly ősszel arról döntött, hogy minden tagállamának be kell fogadnia olyan
illegális bevándorlókat, akikről jóformán azt sem tudjuk, hogy kicsodák. Az előzetes számítások
szerint Magyarország esetében a kényszerbetelepítéssel az idegenek száma elérheti a több százezres létszámot is, vagyis falvainkban és városainkban – akár az Ön által vezetett településen is
– a jövőben szembe kell nézni olyan problémákkal, amelyek eddig ismeretlenek voltak számunkra, s amelyek veszélyeztetik a mindennapjainkat, a kultúránkat, a biztonságunkat. Az eddigi
nyugat-európai tapasztalatok szerint a bevándorlásban érintett településeken az integrációs kísérletek rendre kudarcba fulladnak, a bűnözés megnövekszik, s az addig erős, összetartó közösségek
összeroppannak a nyomás alatt.
Az elmúlt hónapokban 985 hazai város és község képviselőtestülete hozott olyan állásfoglalást,
amelyben egyértelművé tették: támogatják a magyar kormány fellépését a kényszerbetelepítés
ellen. Március 12-én a Megyei Jogú Városok Szövetsége által szervezett budapesti konferencián
majd' minden csatlakozó, az uniós szabályozásra nemet mondó település polgármesterével találkozhattam. Nyilatkozatban rögzítettük állásfoglalásunkat, benne azt is, hogy támogatjuk a kényszerbetelepítés-ellenes népszavazás hazai kiírását.
Meggyőződésünk, hogy az unió vezetői nem mérték fel a döntésükkel járó valós veszélyeket.
Nekünk azonban a településeinken élő emberek érdekeit kell képviselnünk, ezért minden eszközzel fellépünk a kényszerbetelepítés ellen. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy eldöntsük,
kivel akarunk együtt élni, s erről a magyar parlament, az önkormányzatok és a helyi lakosok
megkérdezése és jóváhagyása nélkül nem határozhat az unió.
Arra kérem Önt és az Ön által irányított önkormányzatot, hogy a településükön élők érdekében
álljanak ki a magyar kormány kényszerbetelepítés-ellenes intézkedései mellett, mert csak a szabályozás hatályon kívül helyeztetésével tudjuk megvédeni a községeinkben és városainkban élő
családokat. Ha nem nyilvánítjuk ki egyértelműen az akaratunkat, a modern kori népvándorlás
már pár éven belül is megváltoztathatja Európa etnika és kulturális összetételét, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz magában.
Kérem, hogy az Önök képviselőtestülete is álljon ki Magyarország kényszerbetelepítést ellenző
politikája mellett, és tiszteljen meg azzal, hogy megküldi számomra az ez ügyben hozott határozatukat. Minden egyes ilyen dokumentum erős érv az uniós tárgyalásokon, hiszen a határozatok
mögött a magyar emberek állnak. Azok, akiknek alapvetően megváltozna az életük, ha akaratuk
ellenére telepítenének migránsokat a falvaikba, városaikba.
2016. április 15.
Tisztelettel:
Szita Károly
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita
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1

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.

2016. április 29-i ülés
59/2016.

Rétság településnév használatának szabályairól szóló rendelet
A rendelet-tervezet még véleményeztetés alatt áll

60/2016.

ITS készítésére érkezett árajánlatok elbírálása
A vállalkozó értesítése megtörtént. Kolléganőmmel egyeztettem, a mostani testületi ülés után elkezdjük a dokumentáció felülvizsgálatát.

61-68/2016

Sport és civil szervezetek pályázatának elbírálása
Valamennyi megállapodás aláírása megtörtént. A támogatások utalása
folyamatos.

69/2016

Geo Centrál Kft-vel kártalanítási szerződés megkötése
A szerződés aláírása megtörtént.

70/2016

Termőföld rekreációs célú kijelölése
Intézkedést nem igényes

1 oldal a 5 oldalból

71/2016

Termőföld bérleti szerződése
A szerződés aláírása megtörtént

72/2016

ÉMÁSZ szerződés módosítások
A szerződés aláírása megtörtént

73/2016

Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
A szerződést aláírtuk, az Egyesület már kéri a szerződés módosítását

74/2016

Országos Mentőalapítvány kérelme
A kérelmező értesítése megtörtént.

75/2016

Tulajdonosi elvi hozzájárulás kérése
A vállalkozás képviselői a bizottsági ülésen jelen voltak, határozatot
megküldtük részükre.

76/2016

Kérelem iroda tartós használatára
A szerződés aláírása megtörtént, az iroda kiürítése még nem kezdődött
meg.

77/2016

Nyilvános Illemhely üzemeltetésbe adása II.
A szerződés aláírása megtörtént.

78/2016

Megállapodás jóváhagyása lakossági szemétszállítási díj támogatásra
Részünkről a szerződés aláírása megtörtént, a negyedéves számlák a
csökkentettel összeggel jöttek ki.

79/2016

Közalkalmazott intézményvezető kinevezése
A szakmai bizottság a jelölteket meghallgatta, a napirend a mi ülésen
szerepel.
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

Szociális Bizottság 2016. március 17 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 5 db határozatot hozott:
Megnevezés
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

5 db
5 db

32.000 Ft
32.000 Ft

Szociális Bizottság 2016. március 22 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 18 db határozatot hozott:
Megnevezés
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési
díj megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

11 db
2 db
13 db

37.000 Ft
37.000 Ft

-

-

1 db
1 db

-

4 db
4 db

200.000 Ft
200.000 Ft

-

-

Szociális Bizottság 2016. március 29 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 2 db határozatot hozott:
Megnevezés
Döntés összesen:
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
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Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

-

-

1 db
1 db

20.000 Ft
20.000 Ft

1 db
1 db

50.000 Ft
50.000 Ft

Szociális Bizottság 2016. március 31 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 1 db határozatot hozott:
Megnevezés
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

1 db
1 db

5.000 Ft
5.000 Ft

Szociális Bizottság 2016. április 12 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 16 db határozatot hozott:
Megnevezés
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési
díj megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása iránti kérelem
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

6 db
1 db
7 db
-

36.000 Ft
36.000 Ft
-

-

-

4 db
4 db

-

-

-

3 db
3 db

-

2 db
2 db

100.000 Ft
100.000 Ft

-

-

-

Szociális Bizottság 2016. április 14 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 1 db határozatot hozott:
Megnevezés
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
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Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

1 db
-

25.000 Ft
-

Egyebek napirendben elhangzott felvetések:
Szabó Klára bizottsági tag: A laktanyában, szétnéztem egy kicsit. Akkora gallyhegyek vannak, még karácsonyi fenyőfák is vannak. Mi lesz annak a sorsa?
Válasz: Az aprítót javíttatnunk kell. Szeretnénk komposztálásra alkalmas helyet kialakítani a
laktanyában. Erről külön előterjesztést szeretnénk készíteni.
Kapecska Ferencné bizottsági tag: Kátyúzás, padkázás lesz,e? Több helyen eltűnt a padka.
Válasz:2016. karbantartási terv összeállításához kérünk javaslatokat.
Jávorka János képviselő: Bozótirtás szükséges a Petőfi út környékén, a Járóbeteg szakellátót többen a Rebóka patak fölötti hídon közelítik meg, a lépcső hordalékos, saras, benőtte a fű, a deszkák
javítása is szükséges. Az ágakat is kérném levágni. A Hunyadi sor – Madách utcai híd környékét is
rendbe kellene tenni.
Mezőfi Zoltán alpolgármester: A Madách utca és a Hunyadi sort összekötő hídnál a két lépcső
„brutális” állapotban van.
Válasz: A 2016. évi karbantartási tervbe felvehető mindkét javítás

2 Határozati javaslatok
„A” változat
2016.( IV.29.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

„B” változat
2016. ( IV.29.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem
fogadja el.

Rétság, 2016. április 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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