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/2019. íV.28.1 határozat

Tár8y: Az önkormányzat 2018. éVi belső éllenőrzésijelentése

Borsodbóta Közsé8 Önkormányzat Képviseló-testülete az Ózd Kistérsé8Többcélú

Társulásának Belsó EIlenőrzési csoportja által készített sáta Közsé8 Önkormányzat
2018. évi
bel5ó ellenő12é5i tapasztalatairól s2óló éVes ellenőrzésijelentését, mely az önkormányzat

kötelezettségvállalás szabályozottsá8a, házipénztár, pénztárkezelés, éves beszámoló,
civil
szervezetek támo8atása, elszámolása, Napköziotthonos ÓVodánál a költségvetés
tervezése,
házipén2tár, pénzkezelés, éVes beszámoló jogszabályszerűségének Vizs8álatára teíjedt
ki,

jóVáha8yja,

|-elelos: Demjénné Mustos

Határidő: azonnál

Beatrix je8yző

Évns tll-tiNónzÉsI rnltNrÉs
Borsodbóta Közsóg Önkormá nyzatánál és intézményénél
vógzctt 20l8. óvi bclső c|lenőrzés tapasztalatairól

Készítette:belső ellenórzési csoportvezetó

ózd. ]0l9. március 20,

I. A bclső

e||enőrzés

által végzctt t€vékenvség bemutatása önértékelés

alapián

A n]unkatcN kialakításakor az cllcnórzés figyclemrnel volt a javaslatokra és a
bclső ellenőri kapacitásra. Az ellenőrzés tárgya döntó részben a szabályo7,olí,
szabályszerű és hatókony működés 1'eltételeinek és teljesülésénekvizsgálatára
irányult, az cllenórzések célja a jogszabályoknak való rrregfelelés volt.

l,l. Az

éves €llenőrzési

t€rvben

foqlalt feladatok teliesítésénekórtékelése

I.1.1. A tárgyévrc vonatkozó éves el|enőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések
összcsítése

A

bclső ellenörök vizsgálatukat éves munkatery alapján, rendszerszemléletü
rncgközclílésscl, bizonyosságot adó, tanácsadó tevékenység lormájában
\,ógcztók. A 20]8. évi bclsó cllenórzési munkatervben Borsodbóta KöZsóg
Örrkolnlányzatára és intózrnényére megállapított revizori napok teljesültek.

t

:
lruroto*

Tár*

Cél

.e- J"g-óály-"rű.€
vizsgálata.

l Önkorrnánvzata:

.Kiitelczcttsógvál lalás
szabályozottsága
2. í |áz.ipénztár, pénzkezelés
3, Ilves beszámoló
4.
szctvezetek
l

tá nr o

gatáSa,

e

Dokumentumok,
nyilvántartások
eIlenórzése,

helyszíni
ellenőrzés.

lsZ,ánro]áSa

!]qLrolbqqi

Nap

ot!hq§_Qysdé!4_!:
]. KöItsógvctés tervezése
2. í |á,l.ipénztár, pénzkezelés
3. I]ves beszámoló

Jogszabályszerűség
vizsgáIata.

Dokutnentunok,
nyilvántartások
ellenórzése,
helyszíni
ellenőrzés.

Áz

cllcnőrzés végrehajtásánál fontos törekvés volt a vizsgált idószakok
1blytonosságának biztosítáSa, továbbá az, hogy az ellenórzött szerv Vezetése
re,ális képct kapjon a vizsgált területek szabá|yszcrúségéről.

Az

ellenőrzés során büntető_, szabá|ysértési, kártérítési,illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cse|ekmény, mulasztás vagy
hiánvosság gyanúja kapcsán tcttjelcntésck s7áma ós rövid összefogla|ása
1.1.2.

2

l]orsodbóta Község Önkorrrrányzatánál ós intézlnényénóla 20l8. évben végzett
fenti eljárások megindítására okot adó
ellcnórzós nem zárult,

a

megállapításokkal.

A

bizonyosságot adó tevékenység€t elősegítő és akadálvozó tényezők
bemutatása
1.2.

1.2.1.

A bclső €llenőrzósi

egység humáneróforrás-ellátottsága

A bclső cllcnőrzés 2 fővcl (l fő bclső ellenőrzési vezető, l lő belső ellenőr)

Iátta

cI a belső ellenóri feladatokat.

Ktilső szakéftő igénybevétele nem vált szükségessé a 20l8. évi belsó
lenőrzósek lefolytatása során.
I]clső I,]t]enőrzési Csoport dolgozói a belsó ellenőrzési tevékenységre
vonatkozó jogosultsággal rendelkezókr,ől vezetett nyilvántaíásban regisztráltak,
igy az cllenőr,zéshez szükséges engcdéllyel rendclkeznek.
költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők
nyilvántartásáról és kötelezó szakmai továbbképzésérói, valamint a költségvetési
szcrvek vezetőinek és gazdasági vezetóinek belső kontrollrendszel témájű
rendeletben foglalt
továbbképzésérőlszóló 2812011. (Vll1.3.)
kótóvcnkénti továbbképzést (ABPE tI.) 20l8. évben egy bclsó ellenómek kcllett
tc].icsitcni, alnely kötelezettségének eleget tett.

cl

A

A

NGM

Az clmúlt évben is

biz,tosított volt a belső ellenőrók folyamatos szakmai
továbbkópzése. Egy fő ellcnőr részt vett a regisztrált mérlegképeskönyvelók
belsó ellenőrzési munkához
amely
kötclcző továbbképzósón
clcngcdlrctctlen pénzügyi, sZámVilcli területen nyújt segítségeta jogszabályok
változásának követésébcn, illetóleg gyakorlati kérdésekben.Az ellenórók
szakmai ismereteik további bővitését szakirodalorn tanulmányozásával,
clcktronikus szakmai konzultációval, valamint szakmai konferenciáján való
részvótellel oldották meg.

is,

a

í.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti
fu n

és

kcionális függetlenségének biztosítása

A l]kr. l9. §-nak meglelelően az Ózdi Polgármesteri lIivatal Jegyzője, mint az

ozd Kistérség ]'öbbcélú 'l'ársulása munkaszcNezet Vezetöje biztositotta a belső
c]lcnőrök íunkcionális íüggerlenségétazzal, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport
közvctlcnül je8yzói irányítás alatt áll. A belső ellenőrök nem vettek részt a
s,.cIvczet operatív rlűködésével kapcsolatos tevékenységekben.

1.2.-},

Összefórhctetlensógi esetek

20l8. évben a belső ellenőrök és Borsodbóta Kózség Önkorrnányzatának
intózrlényének ellenőrzése tekintetében összeféIhetetleniég nem állt fenn.

1.2,4.

A belső ellenőri jogokkal

bcm utatása

A

és

kapcsolatos esetleges korlátozások

bc]ső cllenőrzési tevékenység során az ellenőrzési munkát az ellenóIzöttek

nctn akadályozták,

együttműködtek

az ellenőrrel,

dokumentumokhoz való hozzáférést. A Bkr,
nindcgyikét érvényesitenitudta a belső ellenórzés,
1.2.5,

biztosították a

25. §_ban lelsorolt

jogok

Á belső ellenőrzós vógrehajtását akadályozó tényezők

A t]clső

t.]llenőrzósi Csoport szálnára az ellenőrzósi munkához szükséges tárgyi
l'eltétel műszaki, technikai ellátottság rendelkezésre állt, az intemet
l-toz.záfórés, információellátottsá8 is biztosított volt. A vizsgálatok lefolytatását
akadályozó tényező nem merült fel.
1.2,6.

-

Az ellcnőrtósek nyilvántartása

A bc]só ellenőrzósi vezető 20l8. évben is vezette az elvégzett belső ellenőrzések
nyilvántartását, valamint gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok
ntcgótzésólől, szabályszerű tárolásáról,

20l8, évben nem került sor írásbeli felkérésalapján végzett tanácsadó tevé-

kcnységrc, Szóbeli felkérésalapján végzett tanácsadás az;Ilenörzések során és
azokon kívül is gyakran megvalósult, ezek tárgya általában jogszabályórtclmezós, gazdálkodási munka során keletkezó dokumentumok,-nyilvánta]lások kitöltése volt. E tevékenység jellegéból adódóan irásbeli feljegyzés nem
készült.

l|. A belső kontrollrendszer működósónek órtékelóse cllenőrzési

ta

latok alarrián

ta

l1.1. A bclső kontrol|rcndszer szabá|yszerűségének, gazdaságosságának,
hatókonyságának és ered m énycsségónek növeléie, javíiása érdekébentett
fontosabb megállapítások,.javaslatok

.l

2018,03,19I]orsodbóta Község Önkorm ányzatáná| és intézményénél
]0]8.03.28. közötti időszakban (l6 revizori nap) tartott ellenőrzést a belső
eIlcrrór,zési csopon. A vizsgá|t időszak 20l7. év volt.
{1c_vizió az önkorrr-rányzatnál

az alábbiakat állapította meq:

noi*dlótu Kózség Önkormányzatra vonatkozóan a

köteIezettségvállalás
szabályozása a 20li..január l+ői hatályos Borsodbótai Közós Önkormányzati
l l ivatal Gazdálkod ási sz-al:ály z.atában került rögzítésre.

vizsgá]t időszakban Képviscló{estület általi kijelólésre nem került sor,
pol gánncster volt a kötelczettsógvállaló.

A

a

Az*önkorrnányzatnál a kötelezcttségváIlalás elóírásai szabályozottak, a pénzügyi
cl lcrlicgyző a képesítósi követelményeknek megfelel.
'I'Obb cictbcn elófordult, hogy a l00.000 F't-ot megha|adó kiadásoknál az
clőZctcS ilásos kölclczcttsógvállalás nem dokurnentált.
Az cllcnőrzós a vizsgálat során pénztár ellenórzést tartott, A házipénztárban lóvő
pónzkószl ct egyczett a nyi lvántarláS adatáv aI. í \ázipénzlár kezelés Szabályozott,
aktualizálása javasolt.
A gazdálkodási jogköIök a vizsgált idószakban szabályozottak voltak,
Az. ellcnőrzés szúrópróbaszerűen vizsgálía az önkormányzat 20l7. év banki és
kószpónzes pónzlbrgalrnának dokumentumait. A gazdasági események az
önko[tTá],]yzat fcladatcllátásával összefliggóek voltak, dokumentáláSukat
tckintvc lrregfeteltck a számviteli törvény alapelveinek.

A

gazdálkodási jogkörök

A

2017.

közül az utalványlapon az érvényesítésés

utalványozás bizonylatolt a gazdálkodási szabályzat előírásainak rnegfelelóen,
A tcljcsités igazolás sem a számlán sem az utalványlapon nem kerüIt
laltiintctóSrc, tchát a szabályzat ctőírása ncm teljesült 20l7, óvben. Javasolta az
c]lcnőrzós a gazciálkodásijogkör gyakorlóinak kijelölésót az összeférhetetlenség,
hclycttcsités esetóIe.

évi beszámoló elkészüh, az,

e|lenőrzés egye^eíle

a

mérleg és

crcdrnénykimutatás adatait a lőkönyvi kivonattal, amelyek egyezőek voltak.
20]7. december 31-én a fókönyvi kivonat szerint az államháztartáson kívüIi
továbbszámlázott közvetített szolgáltatás számla egyenlege: Z.459.400 Ft, amely
a tclctbndíjak magánszernélyeknek való továbbszámlázását íaftalmazza.
^
l,ci.,iianalitika kirnutatás az ellenőrzés idópontjában összesen 3.039.588 Ft
tanoláSt mutatott, miveI a december 3l-éig befolyt bevételek azonosítása még
ncln tönén1 meg. Javasolta az el|enőrzés az analitika naprakész Vezetését,
(jondoskodni kell az ebből fakadó kinnlévőség állomány behajtásáról.

I]ttlsqóólal N apközi otthonos Óvoda
A költsógvctós tervczósónól az óvoda fbladatainak ellátására kapott
tánlogatásokat kicgószitcni lcl,yc7,tc aZ önkormányzat, azért, hogy a bevételek
l'cdczzék a tcrvezctt kiadáSokat.
Az óvoda pénzkezeléseszabályzatban rögzített, mellékletben a pénzkezelő
1'elclőssógvállalási nyilatkozatának csatolása szükséges. Az ellenórzés a

pénzkészlet
vizsgálat során pénztár ellenőrzést tartott. A házipénztárban lévő
egyezett a nyilvántartás adatával.
,f,guraatkoáasi jogkörök a vizsgált idószakban szabályozottak voltak, A hivatal
jelöltek ki
aoftniOl ttlrtit á iegr.n.egi követelményeknek megfelelő dolgozót
ellenőrzés
J*3ny".itOn"k, iiletve pénztigyi ellenjegyzőne\,
készpénzes
,r,UrJirOt usz..Í"n vizsgáIta az óvoda 2011, év banki és
óvoda
gazdasági események
pónzÜrgalmának dokuirentumait.
a
ittudu,Óárá.auut összeíiiggóek voltak, dokumentálásukat tekintve megfeleltek

..^:

A

az

szálnvitcli törvény alapelveinek.

cllcnőr,zés egycztettc az ővoda 2017. évi beszámoló mérleg és
crcdrlinykirnutatáS adatait a fókönyvi kiVonattal, amelynek adatai egyezőek

Áz

voltak,

l1.2. A bel

kontrollrendszer el

einek ó

lése

I]kr,. 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezetóje felelős a belső
kontt,ollt,cndszel keletébcn a szervezet minden szintjén érvényesúló
rncglblcló kontrollkömyezet, integrált kockázatkezelési rendszer,
korirolltevékenységek, iÁrmációs és kommunikációs rendszer, valamint
monitoring rcndszcr kialakításáéfi, működtetésééfi és fejlesztéséért,

A

.!.

,}

,i,

*
.:.

A kontrollkörnvezct rnegfclelöségét mutada az önkormányzatnál, hogy
rht-b""*'.á"vitelitörvónybenmeghatároZottszabályzatokabelső

Iblyamatokat szabályozták, az ellenórzés aktualizálást javasolt,
Kockázatkezelés az önkolmányzat a tevékenységében,gazdálkodásában
felmérésemegtöftént, a kockázatkezelés folyamán
*ll", k
"kár"t"k
kockázatelernzési dokumentum készült, amely meghatározla a magas,
közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat. A 20l8, évi belsó
cllen'órzési munkaterv a kockázatértékeIésalapján felállított prioritás
alapján készült.

kontrolltevékenvségektekintetében a folyamatba építettelózetes,
utolagos, vezetői ellenőrzés az önkormányzatnál múködik, annak

A

tqlesztése további feladat minden folyamatra vonatkozóan,
Az önkormányzatnál és költségvetési szervénélkialakításra kerültek azon

információs rendszerek és csatornák, melyek biztosítják, hogy a
rlcglclclő inlorrrrációk a rrieglclclő időbcn eljussanak az egyes szervezeti
cgységckhcz, célszcrlélyekhcz.
tevékenységiköIóknek
A monitorine rendszer tekintetében
rlcgt'elelóen az opefativ, napi feIadatok folyamatos és eseti nyomon
követése megvalósult,

a

6

A belső ellenórzési vezető 2018. évben is elkészítette a Bk, 47, §-a által
clőií nyilvántaíást, melyben a belsó ellenőrzési jelentésekben tett

rlcgállapitások, javaslatok, a vonatkozó intézkedésitervek és azok végrehajtása
javaslataira
nyollon' kóvethétóvé válik. Az önkormányzat belső ellenórzésének
tctt intézkcdósek a jcgyző beszámolója alapján m9gvalóSultak,

1

Bor§odbóta Köz§ég Önkormányzat Képvise|ő-testületének
/2019, (v.31.) önkormányzati rendelete
a §zociáli§ ellátások helyi szabályozásáról szóló
9/2015. (IX,14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviseló-testülete a szociá|is igazgatásról és szociális
ellátásoklól szótó 1993. évi III. törvény a 92, § (l) bekezdés a) po;tjában, a ll5, (3)
§
bekezdésében, a gyermekek védelméról és a gyámügyi igazgatásróI srola
évi xxxl.
töNény l51. § (20 bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32,
cikk
bekezdésébena meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások'helyi
_(2)
szabályozásáról szóló 9/2015.(X.l4.) önkormányzati íendelet módosítását az alábbiak szelint
rend€Ii el:

sn.

1.§

Bo§odbóta Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális ellátások helyi
vabátyozáslíról szóló 9/2015.(x.14,) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Rendelet)
4. § (2) bekezdésébena,,hat hónap" szövegrész helyébe,,12 hónap;' szövegrész kertil.

2.§
(1)

A Rendelet 8.

§ (1) bek. d) ponda helyébe az alábbi rendelkezés lép:

várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez
(2)

A Rendelet

8, § (1) bekezdése az alábbi

0 ponttal egészül ki:

{3) rendkívüli élethelyzetle való tekintettel, melyek az alábbiak lehetnek:
fa) 7 napot meghaladó kórházi kezelés,

fb) 30 napot meghaladó táppénzes állomány,
fc) nyugdíjjellegű ellátás (árvaellátás, nyugellátás) késóbbi megállapítása miatti

jövedelemkiesés keletkezik a családban
(4)

A Rendelet 8.

(5)

A Rendelet a 8.§ (2) bekezdé§e az alábbiak szerint módosul:
a) Az (l) bekezdés b-g) pontjában meghatározott települési rendkívüli támogatás

§ (1) bekezdés az alábbi g) ponttal egészül ki:
szociális étkeztetésben résztvevók hozzájáulása

b)

annak a személynek adható, ahol az egy fdrejutó havijövedelem család
esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2oooz-át, egyedül élő
esetén
annak 300 %_át nem haladja meg,
J_övedelemvizsgálat nélkül állapítható meg támogatá§ az (l) bekezdés a) pontja,

illetve a (1) bekezdés f) fa), valamint (1) bekezdés g) pontjában meghatározott
rendkívüli települési tlámogatá§ok megállapításakor.

(6)

A R€ndelet a 8, § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés Iép:
A települési lendkivüii támogatások az alábbiak szerint igényelhetőek:

a)

alkalmanként nyújtható telepúlésitámogatások és csatolandó dokunrentumok:
aa) Temetési költségek viseléséhez töíténtő hozzájárulásként ( 8. § ( l ) bekezdés a)
pont). a kérelmezőnek a kérelméhez be kell mutatnia az eredeti halotti anyakönyvi
kivonatot, csatolnia kell a n€vére kiállított temetési számla másolatát,
ab) Gyógyszer kiadás mérséklésére
( 8.§

(l) bek,

b) pont) a támogatás igényléséheza

kéIelmezó köteles csatolni a kérelem benyújtását megelőzó havi gyógyszerköltségre
vonatkozó hriziorvosi igazolást,
ac) Elemi kií elhá{itlisához (8.§ (l) bek. c)pont) az elemi ká{t felmérő szakhatósági
jelentést, jegyzőkönyvet kell csatolni,

ad)Várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez( 8, §. (1) bek. d)pont) a
kéIelmező csatolni köteles a várandóság tényénekigazolására vonatkozó szülésznőgyógyász szakorvos igazolását,

Rendkívüli élethelyzetre tekintettel (8.§ (1) bek. 0 pont) kórházi záóelentés (fa
pont); táppénzes állományról igazoláS, táppénzes papír másolata (íb pont); NYUFIG
ae)

igazolását a folyamatban lévö eljárásról (fc pont).

af) Szociális étkeztetésben részt vevők támogatása (8,§ (l) bek. g)pont) esetén azon
személyek, akik a l0- l 1. §-a alapján szociális étkeztetésben részesülnek a konyha
zárvatartásának idejére egyszeli támogatásban részesülnek az étkeztetésük egyéb

szolgáltatónál töíténő biztosításához. A támogatás hivatalból kerül megállapításra,
melyhez a szociális étkeztetést ellátó közalkalmazott li§tával igazol a konyha bezfuását
megelőzően.

b)

évente egy alkalommal nyújtható települési tárnogatás és csatolandó

dokumentumok:
ba) Gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásának támogatásához (8. §
kérelmező köteles csatolni az érvényesiskolalátogatási igazolást.
(7)

(l) bek.

e)

pont) a

A települési rendkivüli támogatás kifizetése házipénztárból történik, melynek összege:
a) esetenként 5.000.- és 20,000.- Ft között lehet a 8. § (l) bekezdésének c), d), f)
pontjában foglalt jogcimeknel.
b) a8. § (1) bekezdésének a) pontja esetében 3o.ooo.- Ft,
c) a 8. § (1) bekezdésének b) pontja esetében azigazolt gyógyszerköltség 5O%-a,
d) a 8. § (l) bekezdésének e) pontja esetében 5,ooo.- Ft gyermekenként,

e)

a 8. § (1 ) bekezdésének g) pontja e§etében 1o.0o0.- Ft.

3.§
(l ) E Rendel€t

2019. június 01, napján lép haíályba, és az azíkövető napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet
a) 3. § (l) a) pontja,
b) c) a 8. § ( 6) bekezdése,
d) a 9. §-a.

János
polgármester
Gulyás

Demjénné Mustos

jeeyző

Beaüx

A rendelet kihirdetve:
Borsodbóta, 2019, május
Demjénné Mustos Beatrix
jegyző

Község Önkormányzat Képvi§elő{e§tületének
Borsodbóta
-"'-'- - 6/2019,
(i,31,) önkormányzati r*9"l:t" ., .
a szociális cllátások helyi §zabál)ozásáról szól9. . ,.
módosilasarol
9/20l5. (lx.l4,) önkormányzati rendeletén€k
Kepviselö-tesrülete
Borsodbóta Köz§ég Önkormányzatának

a

szociális igazgatásról és szociális

Ília,"*"t,"r.,oioi,q] évi ilt, to*env-" óz § 1],T|:j*:::,p:j:]1,il;i lJi_§_l1]
bekezdeseben,agyermekekvédelmérölésag}amüg)llgazgalasrols7OlU',az Alaptöryény 32,
'i"iui"ii'i"U*alapján, r,alamint
törvény 15l. § (2f) bekezdésében kupo" }"rr,uiár,"-á,
szociá|is elláüsok helyi
eljárva a
cikk 12) bekezdésébenu "gt,u,,o,otr
,ódositását
,"nd"Út
#,ri;á#;;-Üb ÖpOri,tix, r+,l onto^any,uti
rendeli

el:

l.

az alábbiak szerint

§

testülete a szociális ellátások.hel]'i
Boísodbóta Község Önkormányzat Képviselő
rendeletének (továbbiakban Rendelet)
*"iar""l^arOi!r"or; qlzors.tix,r,r,r onr,oÁányzati
hónap" szövegrés7 kerül,
u -t,ui r,Onup' s,O.,"crész helyébe "l2

i:tÖ]"É'ffi;il

2.§
lép:
bek. d) pontja helyébe az alábbi lendelkezés
várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez
§ (1)

(1)

A Rendelet 8.

12)

A Rendelet 8.

alábbi f) ponttal egészül ki:
§ (1) bekezdése az

az alábbiak lehetnek:
í3) rendkivüIi élethelyzelre való tekintettel, melyek
la) 7 napot meghaladó kórházi ke7elés,
.,
íb) J0 napol meghaLadó iáppénzes
kesóbbi megállapítása miatti
nyugsllátás)
(árvaellátás,
ellátás
fc) nyugdíjjellegú
jövedelemkiesés keletkezik á családban

állomán),

(4)

A Rendelet

8. §

(l) bekezdés az alábbi

g) ponttal egészül ki:

szociális étkeztetésben résztvevók hozzájárulása

módosul:
í5] A Rendelel a 8.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint
^
rendkivüli támogatás
O.U"")ae. U-gip-,;aU* ,eghatározott települesi
' u*uk u .,".élyn"k aahatO, ar,ol a, egy főre jutó havi jövedelem család esetén az
zegérckz0oo/o-áí, egyedűl éIő esetén
ttregsegi nyugd;j mindenkori legkisebb tiss
amak ]00 o/o-ál nem haladia meg,
(,ll,beke,zdés a) pontja,
U) iou"a"r.rnul"rgarat nélkü] állapiható m,c lfu":g"á:
'ittetvea(t)Ueiezaés!fa),vaiamint(1)bekezdésg)pontjábanmeghatározott

"'

"i'ilii,

-

rendkívüli települési támogatások megállapításakor,

lép:
(6) A Rendelet a 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
,. ,
igényelhetöek:
szerint
alábbiak
az
támogatások
renjkivtili
e teteptilési

u) uttiur.untent nyojtható t;lepülési támogatások és csatolandó dokumentumok:
(
bekezdés a)
á) ie.ete.i ttirt.jget viseléséhez történtő hozzájárulá§ként ( 8. § l )
anyakönyvi
pon9. a ké."lmerOn-ek a kérelméhez be kell mutatnia az eredeti halotti
Livonatot, csatolnia kell a nevére kiáIlított temetési számla másolatát,

( 8,§ (l ) bek, b) pont) a támogatás igényléséheza
ab) Gyógyszer kiadás mérsékléséIe
a kérelem benyújtását megelőző havi gyógyszerköltségre
".utolni
vonatkozó háziorvosi igazolást.

kér"lá"iá kot"t".

ac) Elemi kar elhárításahoz (8.§ (1) bek, c)pont) az €lemi
jelentést, jegyzőkönwet kell csatolni,

kárt felmérö szakhatósági

(1) bek, d)pont) a
(
ad)Várandós anya támogatása gyemekének érkezéséhez 8, §,
szülészkéielmező csatolni köteles a várandóság tényénekigazolására vonatkozó
nógyógyasZ szakorvos igazolását.
ae) RendkivüIi élethelyz9tre

t9kintetlel (8,§ (l) bek, l) pont) kórházi zárójelentés (fa

(fb pont)l
pont); táppénzes állományról igazolás, táppénzes papíI másolata
igazolását a folyamatban lévő eljárásíól (fc pont),

NYUFIG

g)pont)_esetén azon
ao szociális étkeztetésben részt vevők támogatása (8,§ (1) bek,
a konyha
személyek, akik a l0- 1 1 , §-a alapján szociális étkeztetésben részesülnek

egyéb
,árvatartásanuk idejé.e egyszeri támogatásban részesülnek az étkeztetésük

szolgáltatónátorténőbiztositásához.atámogatá§hivatalbólkerülmegállapításra,
bezifuását
melihez a szociális étkeztetést ellátó közalkalmazott listával igazol a konyha
megelózően.

b)

évente egy alkalommal nyújtható települési támo8atás és csatolandó

dokumentumok:
(1) bek, e) pont) a
ba) Gyermek és fiatal felnött iskoláztatásának támogatásához (8, §
kérelmező köteles csatolni az érvényesiskolalátogatási igazolást,
(7)

A tglepülési rendkívüli támogatá§ kiíizetése házipénztárból töíténik, melynek összege:
a) esetenként 5,oo0,- és 20.000.- Ft között lehet a 8, § (l) bekezdésének c), d), f)

b)

ci

a)

e)

pontjában foglalt jogcimeknéI,
a 8. § (1) bekezdésének a) ponúa esetében 30,000,- Ft,
50%-a,
a a, § (t) tetezaesének b) pontja es€téb el az igazolt gyógyszerköltség
felsőfokú
a t. § (t) uetezaesének e) pontja esetében 5.000,- Ft gyermekenként,
intézményihallgatói jogviszony es€téb9n 20,000,- Ft,
a 8. (1 bekezdésének g) pontja esetében 10,000,- Ft,
§

)

3.§
(1) E Rendelet 20l9. június 01, napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti,

(2) Hatályát veszti a Rendglet
a) 3, § (1) a) pontja,
b) c) a 8. § ( 6) bekezdése,
d) a 9. §-a.

bgr

Gulyfi Jáhos

polgírmester

A rendelet kihirdetve:
Borsodbóta, 20l9. május 31,

í"H%
R*P,"J

h-v4fulS*-

Együttm űködési Megállapodás

2ot9
(képviseli: Gulyás János
AmelV létrejótt e8yrészről Borsodbóta Község Önkormányzata
szám: 55400118Pol8ármester) székhely: 3658 Borsodbóta széchenyi út 42, bakszámla

119oo014-oooooooo,adósZám:15349239.2-o5,KsHstatisztikaiszámjel:15349239-8411Önkormányzat,
321-o5, törzskönyvi azonosító 5zám: 349239) továbbiakban
(képviseli: szitai Béla
másrészíől Borsodbóta Kózség Roma Nemzetiségi önkormányzat

55400118-11052018elnök, székhely: 3658 Borsodbóta széchenyi út 42,, bankszámlászám
oooooooo, adószám: 16673643-1-o5, KsH statisztikai számjel: 16673643-a477,377Önkormányzat között
05,törzskönyvi azonosító szám: 636074) továbbiakban Nemzetiségi
szóló 2011. évi cXcV. törvény, az államháztartás működé5i rendjéről
szóló
szóló 368/2011. (xll. 31 .) Koím. rendelet, a Magyarorszá8 helyi önkormányzatairól
jogairól szóló 2o11, évi clxxlx, tórvény
2011. évi clxxxlx. törvény, valamint a nemzeti5é8ek
alábbi
(továbbiakban: Njtv.)vonatkozó szakaszi alapján, alulírott napon és helyen, az
az álIamháztartá5ról

feltételekkel:
Önkormányzat
A me8állapodás részletesen taftalmazza az Önkormányzat és a Nemzetisé8i
Együttműködési me8határozó szabályokat, azaz:

-

a helyi nemzetiségek önkormányzat

múködésénekbiZtosítása, múködéssel

(1)-(z))
kapcsolatos Végrehajtásifeladatok ellátása (Njtv 80, §
a helyi önkormányzat és a helyi nemzetisé8i önkormányzat költségvetésének
adatszol8áltatási kötelezettségek
előkészítéséVelé5 megalkotá5ával, ezz€lösszefüggó
felelő§ök
teljesítéséveIkapcsolatos határidőVel és e8yüttműködési kötelezettségeket,
és hatáíidők kijetöléséVel, (Njtv 80. § (3) a) )
helyi
a nemzeti§égi önkormányzat kötelezettségvállalásaiVal kapcsolato5,
utalványozási, 5zákmai
önkormányzatot terhelő ellenje8yzé5ei, érvényesítési
(3) b)
teljesítésigazolásifeladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njtv 80, §
a kötelezettségekre, (Njtv 80. § (3) c)

műkódési feltételeinek és gazdáIkodásának eljárási és
(3) d,)
dokumentációs részlétszabályait, személyek küelölésének rendjét (Njtv 80, §
a nemzeti önkormányzat

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szüksége5 eszközök

2.

karbantartá5i díja,)

A Nemzetiségi Önkormányzat ingyenesen használja a helységekben |éVő
bútorokat és eszközöket. A berendezési tár8yakról az Önkormányzat
nyilvántartást vezet. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat soíán minden
olyan kárért felelős mely a helyiségek illetve a helységekben lévő bútorok és

nem rendeltetésszerű használatának a következménye, A beíendezési
tár8yakért a Nemzetisé8i Önkormányzat vagyoni felelősé8gel tartozil! a
eszközök

felmerüló leltárhiány össze8ét köteles megtéríteni.

3.

A Nemzetisé8i Önkormányzat a használtjavakat a rendes és ésszerű
gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondo55á8áVal kez€lheti, azt nem
adhatja harmadik személy használatába és a használatjo8át az Önkormányzat

éídekeitkímélve8yakorolhatia.

4.

A nemzetiségi Önkormányzat a használati .iogának 8yakorlásáva| a Borsodbótai Közös
Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) folyó munkát nem zavarhatja,
köteles me8tartania Hivatalés az Önkormányzat rendjét.

x
x

x
x

Az Njtv. rende|kezéseivel összhangban az önkormányzat nem viseli a Nemzetiséti
Önkormányzat testületi tagjainak és tisztségviselőinek telefonhasználatából eredő
költségeit.
Az önkormányzat a Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat
kérésénekmegfelelően a képviselő-testül€ti döntésekés a tisztviselők

döntéseinek
előkészítését,a testületi é5 a tisztviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilVántartási
feladatokat, a postai, kézbesítési,gépelési,sokszorosítási feladatok ellátását és
ezzel járó költ5é8ek Viselését,a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez
szükséges tár8yi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Hivatalon keresztülbiztosítja.
A Nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítését(meghívók,
előterjesztésének
kiküldése, jegyzőkönyvek elóké5Zíté5e, sokszoro5ítá5, jegyzókönW közzététele
stb.) a jegyző a Hivatalon keresztül biztosítja.
Ahhoz, hogy az Ónkormányzat és a je8yzó ill€tve a hivatalfenti, ésjelen
együttmúködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudia a
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása
szüksé8es.

ll. A kö|tségvetés határozat előkészítésénekés elfopadásának rendie
1./ A Nemzetiséqi önkormánvzat

költségvetési határozatának elkészítése:

2./ kötelezett§épvállalás

rendiel

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiséti Önkormányzat feladatáinak éllátása
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag
az elnök, vagy táVollétben, va8y az elnök összeférhetetlensége, érintettsé8eestén az
elnökhelyettes jo8osult.
A kötelezettsé8vállalás előtt a kötelezettséget Vállalónak meg kell gyózódnie arról, hogy a
Réndelkézésreálló, feI nem használt elóirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítéséíea fedézet.
Kötelezettsé8vállalás 500.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség pénzü8y
ellenje8yzése után történhet.

3./ Utalvánvozás:
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás telje5ítésénel!a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelé§ére (toVábbiakban: utalványozására) kizárólag az elnók, vagy
táVollétében, Va8y összeférhetetlensé8e, érintettsége esetén az elnökhelyettes jogosult.
UtalVányozásra kizáróla8 a teUesítési8aZolását és az annak alapján Végrehajtott
érVényesíté§tköVetően keíülhet sor.

4./ Pénzügvi elleniegvzés:
A Nemzetisé8i Önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére történó kötelezettsé8vállalás
esetén pénzügyi ellenjegyzésérea Nemzetiségi önkormányzat elnökének megbízása alapján
a je8yzó által kijelölt köztisztvise lő jogosu lt.
A pénzü8yi ellenjegyzónek a pénzügyi ellenjegyzést me8előzően meg kellgyőződnie arról,
ho8Y a szükséges szabad elóirányzat rendelkezéséreáll, a kifizetés tervezett idópontjában a
pénzügyifedezet biztosított és a kötelezettsé8vállalás nem sérti a gazdálkodásra Vonatkozó
szabályokat. A pénzü8yi ellenjegyzés csak az előirányzat és a fedezet megléténel! valamint
jogszerű5égénekell€nórzésére irányul.

5./ Érvénvesítés:
A Nemzetisé8i Önkormányzat kiadásai előirányzataiterhére Vállalt kötelezettségvállalások
érVényesítésére
Hivatalje8yzője által írásban küelölt, a Hivatal állományába tartozó,
me8felelő pénzügyi-, 5zámviteli szakmai végzettséggel rendelkező köztisztviselő jo8osult.

6./ Teliesítésiqazolás:

A Nemzetisé8i Önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére történt kötelez€ttségvállalá5ok
teljesítés igazolá5ára a Nemzeti Önkormányzat elnökhelYettese.iogosult. A teljes igazolá§a
során ellenőrizhetó okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének
jogosságát, ö5sze85zerű5é8et, ellenszolgáltatá5t i5 ma8ában fo8laló kötelezettségvállalás
esetében annak teUe5íté5ét,

lv. összeférhetetlenségi szabálvok

Ll!x!BjIg]!!9!Lszámú testületi határozatávalelfo8adott

együttműködési me8állapodás

hatályát Ve5zti.

lelen me8állapodást - amely7oldalon 3 eredeti példányban magyar nyelven készült-a
Felek elolvasás és értelmezésután, min akaratukkal mindenben megesyezót jóVáha8yóla8
aláírták.
Borsodbóta.20

Gulvás lános
Pol8ármester

szitai Béla
Elnök

Záradék:
Az E8yüttműködési me8állapodást Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselótestülete a
számú határozatával, míg Borsodbóta
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviseló-testület
számú képvisélő-testületi határozatával ha8yta jóVá.

Boísodbóta,20

Jegrő

Határozati iava§lat

28 l 2019.

!áI§!

(y.29.\ hatáí ozat

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás

módositása

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő{estül€te Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
folmábül
együfiműLödési megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti
m€gkötött

jóvahagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás egységes szeTkezetének aláírására,
Határidö: azonrral
Felelős: Gulyás János polgármester
A hatarozat melléklete ajkv, mellékletét képezi.

Együttm űködési Megál lapodás

20L9
Amely létrejött egyrészről Bor§odbóta Község Önkormányzata (képviseli: Gulyás János
Polgármester) 52ékhely: 3658 Borsodbóta széchenyi út 42. bakszámla szám: 55400118119o0o14-ooooo0oo, adószám: 15349239-2-05, KsH statisztikai 5zámjel: 15349239-8411321-05, törzskönyvi azonositó szám: 349239) továbbiakban Önkormányzat,

másrészről Borsodbóta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képvis€li: szitai Béla
elnök, székhely: 3658 Borsodbóta széchenyi út 42., bankszámla5zám 55400118-11052018ooooooo0, adószám: 16673643-1-o5, K5H statisztikai számjel: 16673643-a477,377o5,törzskönyvi azonosító szám: 636074) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között
az államháztartásról 5zóló 2011. évi cXcV . törvény, az átlamháztartás múködé§i rendjéról

szóló 368/2011. (xll. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi ónkormányzatairól 5zóló
2o11, éVi cuxxlx. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi clxxlX. törvény
(továbbiakban: Njtv.)vonatkozó szakaszi alapján, alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetisé8i Önkormányzat
Együttmúködé5i meghatározó szabályokat, azaz:

-

a helyi nemzetiségek önkormányzat

-

elókészítésévelés megalkotá5áVal, ezzelösszefüg8ő adatszo18áltatási kótelezettségek
teljesítéséV€l kapcsolatos határidőVel és e8yüttműködé5i kötelezettségeket, felelősök

-

működésének biztosítása, múködéssel
kapcsolatos végrehajtásifeladatok ellátása (tttjtv 80. § (r)-(z))
a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének

és határidők küelóléséVel, (NjtV 80. § (3) a)

)

kötelezettségvállalásaivalkapcsolatos, helyi
utalVányozási, szakmai
önkormányzatot terhelő ellenjegyzései, érvényesítési
teljesítésigazolá5i feladatokat, felelősök konkrét kijelólését, (Njtv 80. § (3) b)
a nemzetiségi önkormányzat

a kötelezettsé8ekre, (Njtv 80. § (3) c)
a nemzeti önkormányzat

működési feltételeinek é5 gazdálkodásának

eüárási és

dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (tljtv 80. § (3) d.)

l./ Nemzetiségi önkormánvzat működé5e a szemé|vi és tárgvi feltételek biztosítása

Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szük5ége5 eszközök

2.

karbantartási díja,)

A Nemzetiségi önkormányzat ingyenesen használja a helységekben lévő
bútorokat és eszközöket. A berendezési tár8yakról az Önkormányzat
nyilvántartást vezet. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat során minden
és
olyan kárért felelős mely a helyisé8ek illetve a helységekben léVő bútorok

nem rendeltetésszerű használatának a következmény€, A berendezési
tárgyakért a Nemzetiségi Önkormányzat Vagyoni fele|őséggel tartozik, a
eszközök

felmerülő leltárhiány összegét kóteles me8téríteni,

3.

A Nemzetisé8i Önkormányzat a használtjavakat a rendes és ésszerú
gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondossá8ával kezelheti , azt n€m
jogát az Önkormányzat
adhatja harmadik személy használatába és a haszná|at
érdekeit kímélve 8Yakorolhatja.

4.

A nemz€tiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Borsodbótai Közös
Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal)folyó munkát nem zavarhatja,
köteles me8tartania Hivatalés az Önkormányzat rendiét,

x
x

Az Njtv. rende|kezéseivel ősszhangban az Önkormányzat nem viseli a Nemzetiségi
Önkormányzat testületi tagiain a k és tisztségvi5előinek telefonhasználatából eredő
költségeit.
Az Öniormányzat a Hivatalon keresztül biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat
kérésénekmegfelelóen a képviselő-testületi döntésekés ati§ztviselók

döntéseinek
előkészítését,a testületi és a tisztviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó
nyilvántartási
f€ladatokat, a postai, kézbesítési,8épelési,sokszorosításifeladatok ellátását és
ezzel járó költségekviselését, a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez
szúk§éges tár8yi é5 személyi feltételeket.
|xl A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelésifeladatokat a jegyző a Hivatalon keresztül biáosíüa,
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését(me8hívólr
előterjesztésének
előkészítése,sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététeIe
kiküldése, jegyzókönyv€k
stb.) a jegyzó a Hivatalon keresztül biztosítja.
Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző illetve a hivatal fenti, ésjelen
együttműködé§ szerinti valamennyi kötelezettség€it teljesíteni tudja a
Nemzetiségi Ónkormányzat elnökének szoros együttműködése, if ánymutatása
szüksé8es.

x

ll. A költségvetés határozat előkészítésénekés elfogadásának rendie
1./ A Nemzetiséqi önkormány.at

költségvetési határozatának elkészítése:

A Nemzetisé8i Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása
kizáróla8
(végrehajtásá) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban; kötelezettsé8vállalás)
estén az
az e-lnök, vagy távollétben, va8y az elnók összeférhetettensé8e, érintettsé8e
elnökhelyettes jogo5ult.
hogy a
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettsé8et vállalónak me8 kell 8yőzódnie arról,
Rendelkezésr;lló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesíté5érea fedezet,
pénzügy
Kötelezettsé8vállalás 5oo.ooo forint felett csak írásban és a kötelezettsé8
ellenjegyzé5e után történhet,

3./ Utalvánvozás:
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének,a bevétel beszedésének Vagy
el5zámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalVányozására) kizárólag az elnök, va8y
jogosult,
táVollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsé8eesetén az elnökhelyettes
Utalványozásra kizárólag a teljesítésigazolását és az annak alapján Végrehajtott
érvényesítéstkóvetően kerülhet sor.
4,/ Pénzügvi elleniegvzés:
A Nemzetisé8i önkormányzat kiadásai előirányzatai terhére történó kötelezettségvállalá5
esetén pénzügyi ellen.iegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megbízása alapján
a jegyzó által kijelólt köztisztviselő jo8osult.
A pénzú8yiellenje8yzónek a pénzü8yi ellenje8yzést megelőzően meg kellgyőződnie arról,
ho8y a szüksé8es szabad előirányzat rendelkezéséreáll, a kifizetés tervezett időpontjában a
pénzügyifedezet biztosított és a kötelezettsé8vállalás nem sérti a gazdálkodásra Vonatkozó
szabályokat. A pén2ü8yi ellenje8yzés csak az előirányzat és a fedezet meglétének, valamint
jo85zerúsé8ének ellenőrzésére irányul.
5./ Érvénvesítés:
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai előirányzataiterhére Vállalt kötelezettsé8Vállalások
Hivataljegyzője által írásban küelölt, a Hivatal állományába tartozó,
érVényesítésére
megfeleló pénzü8yi-, számviteli szakmai végzettsé8€el rendelkezó köztiszwiselő jo8osult,

6./ Telíesítésigazolás:

A Nemzetisé8i Önkormányzat kiadásai előirányzatai terhéíetörtént kötelezettségvállalá5ok
telje5íté5 igazolására a Nemzeti Önkormányzat elnökhelyettese jogosult. A telj€s igazolása
során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni é5 igazolni kell a kiadások teljesítésének
jo8osságát, össze8szerúséget, ellenszolgáltatá5t i5 ma8ában fogla|ó kötelezett§égvállalá5
esetében annak teljesítését.

lv. összeférhetetlenségi szabálvok

z/l4442l-JJlllszámú testületi határozatáVal elfogadott e8yüttmúködé5i megállapodás

hatályát veszti.

lelen me8á|lapodást - amely 7 oldalon 3 eredeti példányban magyar nyelven készült - a
Felek elolvasás és értelmezésután, min akaratukkal mindenben mege8yezót jóváha8yóla8
aláírták.
Borsodbóta.20

GulVás Ján05

Pol8ármester

szitai Béla
Elnök

záíadéki

Az Együttműködési me8állapodá5t Borsodbóta Község Önkormányzatának KépViselőszámú határozatáVal, míg Borsodbóta
testülete a
Köz5ég Roma Nemzetisé8i Önkormányzatának Képviseló-testület
5zámú képviselő-testületi határozatával ha8yta jóVá.

Borsodbóta,20_

Je+yző

Határozati iava§lat

29120l9. (V,29.I határozat

ö"k"^á"}*ti
íffi.....'..--A,

feladalellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat

benyújtása

feladatellátást
Borsodbóta Község Önkormányzat Képviseló-testülete az önkormányzatai
út
268/3, hrszSzéchenyi
L"'ŰO r"jl"r"'e."i ,ámogatásara pályázatot n}újt be a Borsodbota
ú, va-lamini a Borsodbóta 516 húsz-úbelterületi utak felújitásara,

A

Ti7-enhétmillióbenyújtandó pályazat teljes plojektköltsége 17,609,313,- _Ft, __azaz
önkormányzat
Község
forint, áelyből Borsodbóta
t utrr-Í.li"n"""".+ómszaztiienhárom

KJpviselő_testüIete 2.64|.39.1._

Ft, azaz

Kettőmillió_hatszazneg}.v€negyezer_
háÖmszáakilenvenhét forint önerőt biztosít költségvetése terhére,
Hataridó: 20l9. május 3l.
Felelós: Gulyás Janos polgármester

Pályázati Kiírás
2019.

miniszter €gyetéítésével
önkormányzatokért felelős miniszter az ál|amhllzLaríásérl f€lelős
költségvetéséről szótó 20!8, évi L, törvény (a
ojrvaju,oi r,i.a", u'vu8yarorszá8 2019. évi központi
iouáttiuttan, rvtu.) r. ln€lléktet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti

A helyi

összhangban

- ; áll^ínháztaríástól
- a számvitelról szóló
- a köZbeszer2éseköl
- az államhá/zlartásról

szóló 201 l, évi cxCV. törvény (a továbbiakban: Áht,),
2000, évi C, törvény.
s7óló 20l5. évi CxLlll, törvén) (a lovábbiakban: Kbt,),
szóló törvény végrehajtá§áról szóló 3ó8/2oll, (XIL 31,)Korm, rendelet

(a továbbiakban: Ávr.),

rendelkezéseivel.

l. A

pály^zat célj^

fenntartott
tímogatás célja a te|epülési önkormányzatok (a továbbiakban: önkormán)zat) által
az
ellátása"
történő
színvonalon
magasabb
minél
totcsOaáUe és óvodába'járó gyermekek
hivatal
önkormányzati
javitása,
a
közös
valamint
alapellátis bÜosítá, feltétel€inek
"giir,egtigyr
biztosítása érdekében,
gatási
tevékenység
igaz
az
r"j Ü.rtese, felújítása
.ien
az
"tleiát
ÓJtjutorauta u r"na."eres teitmozgás ilősigítéséhezszükéges feltételek.megteremtése, valamint
megvalósulása,
ánkormánpat tulajdonában lévő, b;lterületi köz|ekedési infrastruldúra fejl€szté§ek

A

Pá|vázati alcélok:

a) Kötelező

önkormán}zati feladatot

ellátó intézmények fejleszté§e,

felújítása,

(továbbiakban: intézményfejlesáés)

eltárást n}rijtó intézmény épületénekvagy helyiségénekkapacitásbővítéssel nem járó - infra§truldurális fejlesaése, felújíása
oi\ loN-o" kapaci!ís kihasználtságot megha|adó óvodai nevelést ,légző intézmény
inirastrukrrrális iejlesaése, felújílása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés)
ac) EgészséEigyi a|apellátást izolgáIó (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői
szolgátat, fogorvosi alapellátás) épü|et vagy helyiség infrastrukurális íejlesáése, f€lújitása

ia)

Meglévő, bölcsőd€i

(a továbbiakban: egészségügyi fej lesztés)

önkormán}zJti hivata| széktelyének infrastrukturális fejle§ztése, felújítása (a
továbbiakban: hivatalfejlesztés)
| Óvodai, iskolai és utánpótlás spofi infrastrukhlra-fejle§ztés, sportlét€sítmény fe|újítása,
vagy új lélrehozása (továbbiakban: sportfej|esztés)
c./ Bellerületi ulak, iárdák, hidak felúj ása

ad) Közös

\-.:---

Egy önkormán)zat az a)-c) pontok szerinti célok köZül csak egyre nytjthat be pályázaíot, Az a)
intézményfej|esztés€
1intézményfejlesztés) pont szerinti pálylíZat esetében legíeljebb egy

igényelhető egy intézményen
az aa) és ab) alpontok szerinti alcél esetében
^g hel}en megtatólulo fejleszlésre úmogatás,
t"]"j.i.iia,*]

támosatható, Kizáról

i.r'ujiJii

a'l)vo,os kihaszná|tságot a fejlesztéssel érint€tt
Az ab) alpont (óvodafejlesztés) szerinti pályiLzaftál
az iníézményhatályos alapító
helyek vonatkozásába" *'ir,i*tir"" kell te|jesíteni
feladatellátási

;ki;fi;;;gi;á.rott

létszám és a nevelési év statisztikai gy€rmeklétszáma

alapján,

házi cye]T"|olo* €llátás, védőnői
a|poní (egészségügyi fejleszles) esetén házior.osi,
feIadatelláiisi ielyen). funkcionáló épiilet
szolsálar vagy rogorvosi alapellatas *'yJ""ti"iGev
inrrastrukirurális

Az ac)

érintett helyiség(ek)
vagy az épületben a s,otgatralissatiJoigiiúiai"ita
fejlesztésére igényelhető támogatás,

évi
(a sponról
lsDonreilesaés) pont esetén legtetjebb egy
.szóló ,2004,
fejlesaéséíeigén)elneto umogalas,
.,l ponrjatun ..gt ura.ozon) sponlétesílmény

A b,

l, törvény 77,

§

Közösfeladatellátáseseténazad)(hivatalfejlesztés)alpontsz€Íintkizárólagaszékhelytelepülésen
működő hivaül fejlesztéséreigényelhető támogatii§,

Indokoltesetben,haafejlesztésselérintettépülelbenvagylétesitményben.több,apályázatikiírás
m€g
.|;;i.u};;i;,; f;ladáreIlárás is tonénik éi a rnegvalóiitandó fejlesztesi cél n€n bontható

i;i. i.,Ü;;": il;;;'k;,án1

u

t1,ogutás a rele5 müszaki tarraIomra igényelhetti,

a pályázati kiírás szeíint n€m
'a_
Amcnnyiben a fejlesztéssel érintelt épületben va8y létesítményben.
támogathato célnak megfelelően
,i-"rirr,",O l"i'"a*ellátás is torténik, aúbari'az. esetben
véve igény€lhetö a tamoga,as,
arány-ositva. az alapterület arányát íigyelemb€

2, Pályáuók köre
az az önkormán}zat, illetve

pont szerinti alcé| esetében pályázó ]ehet
Az a) (intézínényíejlesztés)
az_általa fenntartott intézmény
a tírsuIas .,in,"tye szerinti önkormányiat, amely
ii""Ía.'
"."iJ"
biz;osító, beruh,izli§sal érintett épületl00o%-os tulajdonosa,
""gr'ig".^Ö*yi"r"p;ltátást
1007e
esetében pályázó lehet az az önkormányzat, amelvnek

A ó/ (sportfejlesztés) pont szerinti alcél

;.1;Üidr;il;;;;;;i;ruházássa|

éíintettsportlireiitmény vagy új epítésesetén az építésitelek,

Budapest Föváros önkormán)/sla kivéielével
]e"ö út. híd és járda felüirására. karbantanására igényelhel
_

A , J nont szerinti alcél esetében az önkormányzal

lu',]rí,_#_lj

j,"ri,:nie" eri"iqiJ"""u""

támogatást,

a)
pályázatot benyújtó önkoírnán\zat,
továbbiakban pályázó a fenti alcéloknál megjelölt,
^z
(inlézrnén),fejleszrés)pont esetén a társulás is,

A

3. A támogatás íormája

A pálylízaton vissza nem térít€ndó költségvetési támogatás igényelhető,

2

4. Rentlelkezósre álló keretösszeg, rnaximálisan igényelhető támogatás összege
PályiJzati

alcélok

Rendelkezésre
álló keretösszeg

Maximálisan igényelhető támogatás összege
millió Ft

2 000

30

mil|ió Ft

b)

500

c)

2 500

20
iova.osi kerületi önkormányzatok: 50
megyeijogú városok:40
I0 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések: 30
l0 0o0 fő |akosságszám alatti települések: l5

-

/.j

5. A támogatás mértéke
támogatás maximális mértékefiigg a megvalósítandó alcéltót és a Pá|yázó egy lakosra jutó
adó€Iő-képességétől.
A pályizat szempontjából a2 adóerő-képesség a Kvtv. 2. m€lléklet Ll,c) ponüa szerinti adóerő-

A

képességetjelenti.

Az egy

önkormán)zatra)

0-18,000 FVfó
fej

lesztési költség
95%"-a,

ó,,e

a

Pályáfóía (székh€ly szerinti

Támogatás maximális mértékea Pályázó adóeró-kéDesséq€

Fejlesztési
alcél
a)

jutó

adóeró-kép€sség társulás esetében
vonatkozó adatok a|apján kerül megállapításra,

lakosra

f€jlesztésiköltség

V

/

85%-a, . )

alapján

I8,001-25.000 Ft/ftj

25.001-50.000 Ft/fő

50,000 Ft/fő felett

fejiesztésiköltség

fejlesztésiköltség

85y"-a,
fejlesztésiköltség

7so/"-a,

fejlesztésiköltség
50oÁ-a,

7so/"-a,

fejl€sztésikölt§ég
65o/o-a,

fej|esztésiköltség
50oÁ-a,

,lyből á|taláno§
n
tovabbiakban: ÁlA)
ÁFA) nem
forgalmi adó (a továbbiakban:
általáno§ forgalmi
támogatá§ bruttó ös§z€g, aEllelyből
igényelhetó vissza. (Amennyiben a nyenes Pályázó AFA levonásijoggal rendelkczik a támogalás
felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia ke|l :rz ÁFA levonási
jogáíól.)
A pályázatban szerepló beruházás, felújítás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen
a Pályázóra vonatkozó AFA elszámolási szabályoknak,
Nem részesülhet támoeatásban az a Pályazó, aínely
hatósági engedélyhez kötött beruhfuás esetén a megvaló§ításához szükséges engedélyek
be§z€rzése érdekébenszükségesjogi lépéseket nem tette meg, kü|önösen az €ngedély kiadása
iránti kéreImet az illeték€s hatóságnál nem nyijtotta be, vagy nem vállalja a szűkéges jogi
Iépésekmegtételét 20l9, szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti;
- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik t€rv€zői nyilatkozattal
vagy hatósági igazolással arra vonatkozóanJ hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági
ensedélv:
- nem felel m€g a7 AhL. 50. § (I) bekezdesében megharározot lellételeknek:

-

.1

-

a pályázatbenyújíásakor az Áht, 50. § (4) bekezdése szerinti lliztaúozásavan
adósságrendezési eljárás alan áll:
a pályázatában nem per- és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházá§ra, felújításra
igényel támogatást]
a pályáLzati kiírás közzététele elótt a felújítást, íejl€sztést már megkezdte (azaz a pá|y6zaí
szerinti f€jlesztés megvalósílására az Áht. l. § l5. pontja szerint létrejött kötelezeftségvállalás
korábbi, mint a pályiizati kiíní5közzétételének időpontja);
pályázatban érinteft intézménye,ta8intézménye, telephelye vagy létesítményemiá§ hazaivagy
uniós forrás k€retében a pályá',aí taítalínával ínegegyező műszaki tartalomra támogatásban
részesült.

A

Pályázó nem nyú,úthat b€ támogaási igén)t olyan bölcsődei fe|adatellátási hely fej|esaésére,
amelyre a Pénzügyminiszter által kiírt Bölcsődei fejlesztési progíam pályázaton üimogatísban
részesü|t.

6. Pályázatok b€nyrijtása

A

pályá"-ati adatlap benyújtása elektronikus {ton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren (a
pályázati felüleren történik.
továbbiakban: ebr42 rendszer) keresztül, az

errffiffiiídn

Az

elektronikusan benyijtandó dokumentumok fe|töltése szintén az ebr42 rendszeren k€resáül
történik.
A p|\lyázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat p_ryíIJlgpon a Magyar
Állanlkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Pályiázó szerint illetéke§ területi szervéhez (a
továbbiakban: Igazgalósarl) történő postai úton való megkii|désével, vagy az, Igazgatóságón
szeméIyesen lönénó leadássat lehet benyújlani e€y ered§ifu!-§8y_hitelesítert_ná5o_!4igéldányb_an.
-F-r;m@-Fuia66--megielölt
A ben},l,iüsi határidöt megtartottnak Éellt€
határnapon l6:00-ig e|ektronikusan rögzítette a pályizati adatlapot, benyújtandó dokum€ntumokat az
ebr42 rendszerbe feltöltötte, a pá|yázatoí lezárlA, yalaminí a pályá,zaíi adadapot és a papír alapon
benyrijtandó további dokumentumokat postára adta,,lagy az lgazgatóságon személyesen leadta. A
kizárólag papír alapon benyújtott támogatási igény érvén}te|en,

A pályázati adatlap l€zárásának

-

és benyújtá§ának

elektronikus f9ltöltés lezárása:

határideje
16:00 óra

2019.4ijuq3l.

papir alapon tönénő benyújtás: 20i9. júniu§ 3.

E határidők elmulasztása jogvesztő,

Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

Benyújtá5

PáIyázatialcélok

P=papír alapon,

sor-

b)

a, ebi42

ab)

,endszerben kköltött

megfelető

pály;z.ati3íBlap. mely lanalmazza az Ahl, 50. §
t I ) és (4' beke7dések és Avr. 75, § (2) bekezdés

alapján a pályázaLi adatlap
nyilatkozatokat (kinyomtatva,
bélveszóv€l

árajánlat

o

x

x

szerinti

aláííva,

elláfva)

vary teívezói

vaqv

o

köttségvetés

2

/költségbecslés ered€ti

3

nem régebbi igazolás___3l9d9!L__!1!iry4
íkénvi§elő-(e§tül€ti határozal a biztosítandó

hitel€sített
máso|rti Déldánva
az Ávr. 75. § (4) bekezdés a' pontja szerinti saját foírás bizosítására vonatkozó - 30 napnál

x

x

§r

x

x

sáiát íorrás ósszepszerű m€sielőlesév€l)

a lejleszeni kivánt
önkormányzali

1

5

6

EP=
el€ktronikusan
és papííalapon
js

Benyújtandó dokumentumok:

sám

1

módja

ingatlan

(l00

P

P

%-os

tutajdonl alátámaszó) 30 napnál

nem régebbi TAKARNET

EP

G)

r€ndszerből

lekérdezett 9!9!E9!i!g§_!!at!9!i_bpií!!g!
másolata
fejlesáéssel érintett sákhelyre, telephelyre
vonatkoó múködési engedély hiteles másolata
köznevelési intézményegy§éges szeíkezetbe
foglalt, hatáIyos alapító okiratának hiteles

x

x

EP

P
P

másoIata
,7

a
8

9

fej]esztéssel érintett épületről, létesítményről

készíletlszines fénvkao-dokumenláció. amely
beazonosílható módon mutatja be a páyázaLi cilt

x

x

\

(pl. melyik utcára vonatkozik az útfeiújítás§tb.)
(leAfeliebb l0 db)

€

a

P

pályázó önkormányzattól eltérő fenntaító
esetén a fennlanó fejlesaésíe vonalko/ó

P

a helyi sportfejleszési koncepció elfogadrásriról
szóló képviselő-testületi vagy közgyülési

P

límogató
]0

P

oEp flnanszíl ozÁsi szelződés hiteles másolata

nvi latkozata

halirozat eredeti vasv hiteles másolati Déldánya
hatósági engedé|yhez kötött lejlesztés esetén|

tr!9!églgc!g!y.
_ln
kiadása

11

vdgy igazoliis az engedély

n-ii kérelem illelékes hatósáqhoz

lönenó benyúj(Ááról 1harósági

bizonyitvány

vas/ d halosá8 álral hilelesílelt 0ryféli beadvány
íeílezeítberuháZás nem
kivonat); ha
^ hatósáei isazolás vasy
ensedélvhez kötött|

x

C

EP

Benyújtás

Pálvá7-atialcélok

módja
P=papír alapon,

Sorszám

Bcnyújtandó dokDm€ntumok:

a)

b)

!)

EP=
elektronikusan
és papír alapon

is

ab)

te.vezői nyilatkozat arról, hogr' a fejlesztéshez
nem szükéges halósági en8edély - eredeti va§/
hitel€s

másolati példánya

éDitmén\ általános iellemlsére vonalko7ó
^z
mű§;ki Tóiis-tiEdéli]aEy--hi(etes masolali
l2.

péIdánya. mely ]aíalmazza

iesulóbbi íelú]liii§ dálurnát,

gl-@

_"".-* Á.n á n,{ó lechnól
l

oo iái

a7 é!]E!jll!_.

a

kúban(aírá"

át

szaklrá-tóJ-á]i-EoEÍazépületállapotáróI,

I3

amennyiben a fejlesztendó, felújítandó épűlet x
jelenleg balesetveszélyes vas/ éleweszélye§ -

o

P

u

P

eredeti vasy hiteles má6old!i példán}a

8. Hiánypótlá§

A

pályázatok szabályszerüségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az

leűg;őságaz

Ávr.'70. § (3) bekezdése és 83, §-a alapján vég7i,

Ahiánypótláskeretébenbenyújtottdokumentumoklgazgatóságrészéretörténőben)aijt|ásihatírideje:
20l9. június 24. E határidő elmulasztásajogvesztő.
a pályíEati
Amennyiben a felülvizsgálat során megállapíást nyer, hogy a támo gatá§ .igény :gy íész,
kiírásnák nem felel me {, azlgargatósig uiiánypótlás k€retében fe|szólitja a Pálylízót ajogosulatlan
pitylo*re". visszavoűsára.- A vissza,lont pályázatrészhez kapc§olódó támogatási összegről a
Pályázó a továbbiakban nem rendelkezhel,

A hiánypótlás keretében nincs lehetőség az ered€ti pályázati cél módositására,

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, y^gy az1 neín megfelelően teUesíti, és emiatt a

L

pály"zatoí - egy másolati példány
elbírá|ásia jogosult sz€rvnek n€m továbbitható,
^
iilgtu.tarauur -, az ok m{jelö|ésével az lgazgatóság visszaküldi a Pályázónak és eg)uttal értesíti,
hogy pályázata érvén),telen.
pályázat

Amennyiben a hiánypótlást követően a pályiizati adatlapon szereplő adatok, .a tulajdoni lapon
valamint a csatolt áókumentumokon je|zett adatok (he|yrajzi szám, út-, járdafej|esztés esetén
utcanév, pályiázatnak megfelelő művelési ág) nem egyeznek, ttagy aPályáző hitelt érdem|ően nem
úgy a pályázat nem támo8atható,
igazolta, hogy azok módosíását k€zdemény€zi,

papír alapon beérkezett - a pá|yázati kiírásnak megfelelő - pály^zatokat az lgazgat'ság a
'lezárultát
követően, iolo..j,itio, l-jéig továbbítja a helyi önkormán}zatokért felelős
hiá}pótlás

A

miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére,

9. PáIyázat élbífálása, döntés
A döntést m€galapozó

-

értékelésiszempontok ftjként:
Bölcsőde és óvoda fejlesztés€ €setén az intézménybejáró hátrányos hel)zetii és halmozottan
hátrányo§ h€l}zetű bölcsődés és óvodás gyermekek száma,
Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás
gyermckek száma,
ovoda esetében a kihaszná|tsági mutatók,
Az őnkorínánYat egy főre jutó adóerő-képessé8e,

Megvalósítandóműszakitartalom,
Intézményfejlesztésesetén a fejlesztéssel érintett épület(rész)állapota,

Előn),t é|veznek

-

-

intézményfej le§áés esetén

a.

a fenntartiisi költségek csökkenté§ét célzó fejlesztések, fe|újítások (nyílásárócsere,
hőszigetelés, fútéskorszerűsítés),illetve
b. azon pályázatok, amelyek o|yan energetikai korszerúsítésmegvalósulásáía
iránlrrlnak, amely során megújuló energiafornis hasznosííása történik,
c, építészetiés kommunikációs akadálymentesítés€ megvalósul.
sportfej lesztés esetén azok a pályázaíok ame|y€k e§etében
a. a sportlétesítménytöbb település kiszol8álásáIa alkalmas vagy válik alkalmassá,

b.

-

több sportág befogadiisára a|ka]mas vagy váIik alkalmassá,
c. építészetiés kommunikációs akadá|),rnentesítése megva|ósul,
d, a fogyatékkal é|ők sportolási lehetősé8e bővü|.
belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályizatok, amely€k a tömogköz|ekedés
igénybe vett utak felújítására irányulnak.

által

A döntés a|átámasztásáía aminiszter apályáLzótó| további dokumentumok benyújtását is kérheti.
A beétkezetí pályázatokró l a miniszter dönt.
Aminis7.ef-apÁlyázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése m€llett, a pályázó által
felállított rangsor figyelembevéte|ével - az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélésére
isjogosult.
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelö|t műszaki tartalomra uniós vagy
€gyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvag},on a beruházás
megvalósíLísától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítéstműszaki vagy
§zakmai okok teszik szükségessé,é§ az abból származő ellenéítéketa kedvezményezett a tiimogatási
cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítésegyedi kérelem alapján a miniszter
engedélyével történhet,

A miniszteri döntés határidej€: 2019. szeptember

A íniniszíer az

16,

előiíányzat terhére legkésőbb 20 l 9. oklób€r
6-áig további döntést hozhat.
pályízatokkal
A
kapcsolato§ döntések a !....l!güq!o!hg honlapon is közzétételre kerülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifo8ás benyújtására nincs lehetőség.

10.

1

Döntésrő| való értesítés,támogatói okirat kiadásának r€ndje

A miniszter döntéséről

l0 munkanapon

a Pályázó a döntést kóvető

keresztül.

7

b

ellll értesil az ebr42 íendszercn

Amennyiben a támogatási döntésse| érintett beruhrizás engedélyköteles tevékenységet
tartalmaz, abban az €setb€n a támogatói okirat kiadásának f€|tétcle a megvalósítandó
kapcso|atos ható§ági €ngedélyek m€gléte vagy igazolás arról, hogy az engedély
íejl€szt€§s€l
kiadása iránti kére|met az illetéke§ hatósághoz benyújtották.

A

nyertes Pályázó (a továbbiakban: K€dvezményezett) amennyiben - a pályázatban tett
nyilatkozata szeíint nem végez a me8valósítás során engedélyköteles tevékenységetvagy ha
rendelkezik a szükséges engedélyekkel/igazolással, akkor a döntés közlését követő 10 munkanapon
belü| el€ktíoniküs !áE9g4!ii9EiI4]tb3! ért€sül a támogatás feltételeirő|.

Amennyiben a Kedvezmény€z€tt pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó cék tartalmaz és a
pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a megvalósításhoz §zük§ége§ ható§ági engedéllyel Yagy
az engedély beszerzésének megindítását igazo|ó dokumentummal, l0 munkanapon be|ül
elektronikus levéIben értesü| a döntésről.
Ezen Pályalzóknak 2019. szeptember 30-áig kel| a hatósági eng€dély beszerzéséről vagy a beszerzés
me8indíLísáról nyilatkozni az ebr42 rcndszerben, valamint ugyanezen hatámapig a nyilatkozatot
alátámasztó dokumentum hiteles másolatát az lgazgató§ágon keresáiil a miniszter részéremeg kell
kütdeni, Amennyiben az engedély vagy igazolás meglététe határidőig a Kedvezményezett nem
igazoüa, úgy a miniszteri döntés hatályát vesái.
Amennyiben a Pályáaó a pályázatban úgy nyilatkozott, hogy a me8valósítandó célokhoz hatósági
engedélyek megszerzése szükséges, azonban a benyújtást követően bebizonyo§odik, hogy a jelzett
tevékenységmégsem engedélyköteles, akkor a Pályázónak az illetékes hatóság erre vonatkozó
igazolását \aly telrezői nyilatkozatot kell 2019. szeptember 30-áig íögzíteni az ebr12 íendszelben,
ill€tve e hatámapig papír alapon m€gkijldeni az lgazgatóságon keresztül a miniszter részére.

A pályázati

fe|tételeknek megfe|elő, de forráshiány miatt támogatást an nem részesülő pályázó
tarta|éklistára kerül.

A

tartaléklistán szereplő önkormán}zatnak a megvalósításhoz szükséges hatósági engedély vagy az
engedély beszerzésének m€gindítását igazoló dokumentum me8létét 2019. szeptember 30-áig kell
rögzílen| az ebr42 tendszerben, továbbá e hatámapig papir alapon megküldeni az lgazgatóság útján a
minisztemek.

Az eIőirányzat

terhére, a tartaléklislínszereplő, a beruhrizásra vonatkozó hatósági engedéllye| vagy
az engedély beszerzésének megindítását igazo|ó dokumentummal - legkésőbb 20| 9. szeptember 30áig - rendelkező önkorínányz^L pályázatairó| a miniszter 2019. október l6-áig dönt, A taítaléklistán

szereplő, támogatá§ban reszesüló PályáEó az ebr42 rendszeren keresztül a döntésről a döntést
követő l0 munkanapon belü|, majd a döntés közlését követő ]0 munkanapon belül elektronikus
támogatói okiratban értesül a támogatá§ feltételeiről,

Csökkent€tt
támogatás esetén a Kedv€zményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a támogatói
okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rcndszeíben 3 munkanapon belül
tehet meg. Ennek elmulasziása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő, Észrevételesetén
a Kedvezményezettel egyeztetni szükséges. Amennyiben az egyeztetés |0 munkanapon belül nem
vez€t €redményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosu ltságát.

A miniszteri

döntésről a támogatásbaD nem részesült Pályázó az elutasítás indokát is tartalmazó
levéllren 20| 9. november 29-éig értesüI.

8

11.

Támogatásfolyósítása

A

támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidót
követó 7 munkanapon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevételés annak egyeztetése
esetén az elfogadást követő 7 munkanapon belül történik a folyósítás,) A tímo8atást a miniszter
utalványozása alapján a KincsÉr egy összegben fo|yósitja.

12.

Támogatá§felhasználá§a,elszámolhatókölt§égek

lntezményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban |évő, kötel€ző önkormán)zati feladatot
ellátó intézmény infrastrukurális fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel
támogatás:

- A
-

pályázat benyújtásának időpontjában a feladatellátás helyszíneként funkcionáIó épület

fe|új ítására, fej lesztésére (€l§ősorban

flitéskors zerűsítésre,nyílászáíócserére, hőszigetelésre).

A feladatellátáshoz szükséges eszközök il|etve berendezések beszerzésére.
Az életv€szélye§ és a íeladatok cllátá§ára §zakhatóság által igazoltan alkalmatlan épület
esetében az önkormányzat l00%-os fulajdonában lévő épüIet átalakítására, felújítására,

szolgáltatás átköltöztetésére.
Nem hasznáIható fel a támogatás:
a. az intézményudvatának kialakítására, átalakíLásáta, felújítására, kerti bútorzat

b.

c.

bEszerzésére,
új épület |étrehozására, épület bővítésére,
kerítes építéséreésjavítására,

d. út, parkoló

e.

l

g.
h,

i.

teszi,

kialakítására, kivéve, ha annak létesítésétépíté§iengedély köt€|ezővé

tornaterem, tornaszoba, vagy sponcélúeszközök

beszelzésére,
étkeztetési feladatel|átáshoz kapcsolódó konyha, me|egítőkonyha, tálaló, teakonyha,
egyéb az étkeztetés feladatait el|átó he|yiségek (pl. raktár, fehérmosogató)
kialakíására, felújitására,
konyhai és gy€rmekétkeztetés ellátását szolgáló eszközök be§zerzésére,
szolgálati lakást érintő fejlesztésekre, felújításokra, eszközbe§zeEésre,
számítástechnikai eszközök beszenésére.

sportfejleszté§ esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlét€sítményként üzemelő
létesítményfejlesztésével,felújításával, illetve új sport|étesítménylétrehozásával kapcsolatos
költségekre igényelhető támogatás. Kizárólae o|Yan létesítménvfeilesztése vaqY kialakítása

támogatható. amelyet az adott önkormán\zat terüIetén működó köznevelési intézménv9k evermekei.
tanulói rend§zeresen haszná|hatnak. segítve ezzel a tanóra k€retén belül és azon kívüI a diák- és
utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását.

Beltcrü|eti utak, járdák, hidak esetében
A ámogatlás a belterületi, önkormányzati

tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához,

korszerűsítéséhezkapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.

Elsődleges cél:

1 _§1]9l9_!,,.k"!ll_kö!!lq!_&!§iit499
b. szilárd6urkoIatu jáfrájavítása; fe]újíása,

9

,.\,/

Egyéb kapcsolódó cél:
c. a fejlesztéssel érint€tt útszaka§z műtárgyainak felújítása,korszerűsítése (pl. híd,
fetüljáó, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),
d. az út és annak közvetlen környez€tében léJs,ryill§_?é4_]!Z9!9r§!q lé§q!íngly
felújírása, korszerűsítése, kialakítása (pl, burkolr áro( csalomal fedlapok. viznyelő
Z, 2-o
rácsok csereje),
=-<-:.e. út tartozékainak felújítása, korszerúsítése,forgalomtechnikai léte§ítményekfelújítása,
ideiglenes forgalomtechnikai létesítmények(pl. meglévő korlátok, parkolásgátló
oszlopok, je|zőtíbIa, jelzőlámpa cseréj€, útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása,
gya|ogosvédő létesítményekfelújílisa,koísz€rűsítése),

- A c.-e.

pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretéb€n nem
támogathatók, csak az a. és b. pont szerinti támogatási igéhyhez szerves egységként
kapcsolódóan számolhatók el azok köItségei, a beruházási összköltség maximqm 20%-ának

-

Kőzö§

mértékéig.

-

,,=:2_

szilárd burkolatú útnak, járdának tekinthető a pálylízat szempontjából az az úí,lagyjárda,

ame|ynek útteste szabályosan lerakott kő vagy rnűkő, továbbá beton vagy aszíalt burkqbttal
re_rylglLezik {aslblt, aszfaltmakadám. italott makadám, beton, kockakő burkolattal e|látott út)
éjl?3pl]}izglbliL egJirte lm üen kiderül.
Nem isénvelhető tiimo
az eredeti

kavics. murva. kohósalak

stb,

ÖnattO teretpanit, part<otO rettlit,is,l.a támógatás nem igényelhető, kerékpárút vagy parkoló

felújitásáva| kapcsolatos köItsógek kizárólag abban az esetben számolhakik el- ha azok
fe|újítandó út vagy járda €lválaszthatatlan részétképezik.

^

§zabáIyok

Eszközb.uerzés a beruházási összköltség (összes e|számolt költség) lo%-áig sámo|ható eI. A
fejl€sztés megvalósítá§a során íelmerülő e8yéb költségek (különösen a beruhiizás megvalósítása

érdekébenf€|merült

tervezési, engedéIyezési, szá|lítási munkák ellenértéke, a közbesz€rzési eüárás
n€m haladhatja me8 az elszámolható

lebonyolílísának költsége, műszaki €llenőrzés) össz€ge

költségek legfeUebb 5%-át.

A támogatás terhér€ nem számo|ható el továbbá:

-

-

1 5. pontja szerinti, a pályázati kiíás
közzétételének időpontja előtt létrejött kötelezettsé8válla|ás alapján kiálIított számla

a pályáza| szerinti fejleszté§ megvalósítá§án az Áht. l . §

(számlák),
pályázati kiíás előtt kifizetett számiák,

szemé|yijuttatások,
késedelmi pótlék, kötbér,
büntetések, pótdíjak költségei,
gépjármúvásárlás,
használte§zköz-vásárlás,
fogyóeszköz-beszerzés,
sikerdű,
|akossági tájékoztaással kapcsolatos költségek.

A

Límogatói okirat csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így
módosított feltételekkel is támogatható lett volna. Á támogatói okirat §ze nti célok módosításának a
Kedvezményezett részérőltörténő kezdeményezéséreegy alkalommal van lehetőség, mely nern

l0

eredményezheti

a

támo8atási intenzitás növ€kedését,

a

felhasználás végső határidejének

neghosszabbítását és a pályázati alcél ínódosítását.

A

Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruhiázást a beruháZás megvalósításától
számítoft t0 évig az eredeti rendelteté§én€k megfelelöen - a működtetésre vonatkozó hatílyos
jogszabályok betartásávai - k€ll haszná|nia.
A beruházás végíehajtása §orán a Kbt. hatálya alá taftozó beszerzések es€tén a Kedvezményezett
köteles b€tartani a kbt, előírásait.
A támogatás felhasználásának kezdő időpontja nem leh€t korábbi, mint a pály|ázati kiírás
közzétételének időpontja. A támogatá§ felhasználá§ának végső hat!árid€je: 2020. december 3l. A
fe|használási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, az e hatámapi8 fel nem használt
támogatásrésá vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

A támogatás felett

13.

a Kedvezményezett rendelkezik és felelös annakjogszerű felhasználásáért.

A támogatá§ €lszámo|ása

és ellenőrzése

A

Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol €l.

3l-€i fordulónappal, az

éves

Kedvezményezett a támogatás felhasználását követó 60 napon be|ül, de legkésőbb
2021. február 28-áig szakm^i és pénzügyi beszámolót nyújt be elektroniku§ úton az ebr12
rendszeren keresztül, valamint papír alapon e8y er€deti péIdányban az lgazgatóságnak, amelyben
szöveges indokolással, a köte|ezettségvállalás dokumentumaival, fe|használási határidőn belül
keletkezett, pénzügyileg rendezett szám|ákkal, azok összesitőjével, fénykép€s dokumentációval
alátámasztottan beszámo| a !ímogatási összegnek a támogatói okiratban e|őírt célnak megfelelő és
rendeltetésszerű felhasználásáíól.
A beszámoló eredeti példányához a szám|ák hiteles másolatát kell benyijtani, A számlák eredeti
példányára a Kedv€zményezett kötele§ ráv€zetni a ,,Önkormánlzati feladarellátá§t szolgáló
f€jlesztések 20l 9. támoga!ís terhére elszámolva" záradékot.

A

A

Kedvezményez€tt az Áyr.'75. § (2) bekezdés ,r' pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges
végle8essé vált hatósági engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó
beszámolóban utólagosan igazolni köteles. Az igazolás elmulasáása esetén ajogosulatlanul igénybe
vett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni,

Az Ávr. 83. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a beszámoló pénzügyi felü|vizsgálatát, továbbá a
támogató és a Kincstár közötti

megállapodás a|apján annak elfogadását, a 94, §-ban és 97-99. §-ban
a döntés-előkészítés, a támogatói okirat módosítása vagy annak

meghatározott feladatokat visszavonása kivételével- a Kincstár |átja el.

Az

lgazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 93-94. §-a szerinti felülvizsgálatára 60 nap áll
rendelkezésre. A felülvizsgálat eredményéről az ebr42 rendszerben elekroniktsan, toyábbá
^z
országos felülvizsgálatot követően papír alapon értesítia minisztert,
Az IEazE^Lóság irásban tájékoztatja az érintett önkormányzatot a benyújtott elszámolás
elfogadásáróI, illetve a visszafi zetési kötelezett§ég megállapításáról.

l+azgaíóság a pénzügyi beszámoló felülvjzs8áIatát köVetóen megállapíüa, hogy a
Kedvezményezett a kapoft támogatási összeget neln a meghatározott célra, vagy csak részben

Ha az

ll

használta fel, értesítia K€dvezményezettet, A jogosuladanuI igénybe vett támogatást, támogatásrészt
a Kedyezményezett az Aht, 53/A, §_ának és az Avr. 83. § és a 97-99, §-ainak íigyelembevételéveI
kötel€s az lgazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt

visszafizetni.

A miniszter

a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)_(3) bekezdé§ének és a 98. § (5) bekezdése szerinti
módosítá§áról vagy visszavonásáról szóló értesitéstaz 1gazgat6ság útján küldi meg a
Kedvezmény€zettnek, amely alapján az ]gazgatósáE az Ávr.99. § (I) bekezdésc szerinti fizetési
felszólítást küld a Kedvezményezettnek,
Rész|§tfizetési kérelmet - a késedelmi kamat kivételével - a Kedvezményezett az Ávr, 99. § (2)
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig n}újthat be az lgazgaíósághoz, h^ a kérelmező igazolja,
hogy kötelező feladatainak ellátását az egyösszegű visszafizetés yeszélyezíetné. Az lgazgatóság az
Avr. 99. § (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel,

A

támogatás pály|ázati kiirásban nem részletezett kérdéseit a2 Áht,,
taríalínazza.

-

Áu,. és a támogatói okirat

pálytbók a pályázatí kiírással és a íánogatás íelhas2hólásáwl kapcóolalo' szakmai Mrdéseikkel a
Belúgnníniszíéfiuh Ónkormónyzatí Gazdasági Főoszlályához (illetékes muhkalá$ak: s4abó
Barbara barbara-szabo@bn.gov.hu: Ialamin! Takács Ilcra vera.takacs@bn.gov.hut íordulhaualc
A
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Határozati iava§latokI
2Ol9. (Y.29\ határozat
!!1g1 Vállalkoási szerzódés szociális sziinidei étkeztetésre felbontása
Borsodbóta Község Ónkormányzat Képviselő{estülete a MAMAs_Food Kfl-vel meglévő
vállalkozási szerzödést szociális szünidei étkeáetésre 2019. június l5. napjá\,al felbonúa,

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésról a vállalkozót értesitse.
Határidő: azonnal
Felelős: Gulyás János polgármester

2019. (V.29.) határozat

fiilg1

Vállalkozási szerződés gyermekek szünidei szociális étkezteté§ének biztosítására

Borsodbóta Község Önkormrányzat Kepviselö_testü|ete a gyermekek szünidei szociális
étkeztetésénekbiztosításara Tóth Béláné vállalkozóval ( 3600 Ózd. Áfpád vezér út 25,) köt
vállalkozói szeződé§t 2019, június l5. napjától,
Felhatalmazza a polgáímestert, hogy a döntésról a vállalkozót értesitse.
Hatláridó: azonnal és folyamatos
Felelős: Gulyás Jrinos polgármester

