KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
9
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
a helyi iparűzési adóról szóló
___/2015.(_____) számú önkormányzati rendelet megalkotásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évben megalkotta a helyi
iparűzési adóról szóló 18/2012.(XI.30.) számú önkormányzati rendeletet.
Az önkormányzati jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szükséges , ezért a jelenleg hatályos
jogszabályi környezet miatt az önkormányzati rendelet újraszabályozására van szükség.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) szerinti követelmények
alapján a jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály megfeleljen az
Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedjen a jogrendszer
egységébe, illetőleg megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.
A az új szabályozás nem érinti az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó
mértékét, azon nem változtat. A javaslat jogtechnikai pontosításokat tartalmaz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelettervezet
elfogadására.
Kengyel, 2015. március 20.

Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2015.(____) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2%-a
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:
a) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott tevékenység esetén naptári naponként 3.000 Ft.
b) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 37. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott tevékenység esetén naptári naponként 3.000 Ft.
2. §
(1)E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 18/2012.(XI.30) számú önkormányzati rendelet.
Kengyel, 2015. március ……..

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
A Napsugár Művészeti Modellóvodában egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napsugár Művészeti Modellóvoda egységes óvoda-bölcsőde indítását tervezi ez év szeptemberétől. A
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az intézményben egy egységes-óvoda bölcsődei csoport indítható, a
csoportba maximum 5 fő bölcsődés korú gyermek vehető fel.
Személyi és tárgyi feltételeket is előír a rendelet, amelyeket a fenntartónak kell biztosítani.
A feltételek meglétét egy szakértő fogja ellenőrizni, valamint ő fogja véleményezni a pedagógiai programot, házirendet,
SZMSZ-t.
A kialakítás átszervezésnek minősül. Először a fenntartónak kell döntenie a kialakítás megindításról, majd a szakértő
véleményének beszerzése után a nevelőtestületnek a szülői szervezetnek is véleményeznie kell a dokumentumokat.
A végleges döntést 2015. május utolsó munkanapjáig kell meghoznia a fenntartónak ahhoz, hogy 2015. szeptember 1-én a
csoport indulhasson.
A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot.
Kengyel, 2015. március 23.
Nagy Szilárd
polgármester
____/2015.(____)Kt.
H a t á r o z a t:
A Napsugár Művészeti Modellóvodában egységes óvoda-bölcsőde kialakításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Napsugár Művészeti Modellóvodában 2015.
szeptember 1-től egységes óvoda-bölcsődei csoport induljon.
A szükséges személyei és tárgyi feltételeket az Önkormányzat biztosítja.
A szakértőt felkéri a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 179. § (6) bekezdése értelmében a szakmai vélemény
kialakítására.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Napsugár Művészeti Modellóvoda
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint a
fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
A vonatkozó jogszabályok szerint a beiratkozást április 20-21-22. között kell lebonyolítani.
A beiratkozás napjainak közzétételéről az Óvoda vezetője gondoskodik.
Mindezekre figyelemmel a következő határozati javaslatot kérem megtárgyalni, elfogadni.
Kengyel, 2015. március 20.

Dr. Fekete Nóra
jegyző

____/2015.(____) Kt.
Határozat
Az óvodai felvétel időpontjának meghatározására
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
alapján az óvodai beiratkozás időpontját 2015. április 20-21-22. napokban határozza meg.
Felhívja az óvodavezető figyelmét, hogy a beiratkozás időpontjának közhíreléséről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. április1.
Felelős: Kozák Ferencné óvodavezető
Erről értesül:
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Napsugár Művészeti Modellóvoda
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
A Kengyelen működő civil szervezetek 2015. évi program támogatásról szóló pályázat
kiírásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi költségvetési rendelet tárgyalásakor és elfogadásakor a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a
helyi civil szervezetek támogatására elkülönített összeg odaítélését pályázat benyújtásához köti.
A pályázati kiírás elkészült, amely szerint a helyi szervezetek két kategóriában nyújthatnak be
pályázatot. Egyrészt a település egészét érintő programok megszervezésére, másrészt a szervezetet
érintő évfordulók, neves események megrendezésére kérhető a támogatás.
A pályázati űrlap segít az egységes benyújtásban és megkönnyíti az elbírálást. Az elszámoláshoz is
nyújtunk segítséget. Valamint a bejegyzett szervezetek esetében a kötelezően kitöltendő a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
nyilatkozatok is szerepelnek a pályázati csomagban.
Mivel még több szervezet nem számolt el az előző évi támogatással, ezért kérem, hogy a Képviselőtestület az elszámolás benyújtásától tegye függővé a pályázaton történő részvételt.
Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását.
Kengyel, 2015. március 20.
Nagy Szilárd
polgármester

____/2015.(____) Kt.
Határozat
A Kengyelen működő civil szervezetek 2015. évi program támogatásról szóló
kiírásáról

pályázat

1. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kengyeli civil szervezetek 2015. évi
támogatásának pályázati kiírásait, pályázati és elszámolási adatlapját, bírálati szempontsorát
a melléklet szerint elfogadja, azza a feltétellel, hogy csak azok a szervezetek nyújthatnak be
pálxázatot, akik az elmúlt évi támogatási összeggel rendben elszámoltak.
2. A pályázat lebonyolításáról a szabályoknak megfelelően gondoskodik a polgármester
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
3. Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésben elkülönített
2.000 eFt civil szervezeti támogatás terhére pályázat benyújtása nélkül Kengyeli Polgárőr
egyesületet 200.000 Ft működési támogatásban és a Vöröskereszt Helyi Szervezetét 50.000
Ft támogatásban részesíti. A fennmaradó összeg képezi a civil szervezetek programjainak
támogatását.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár
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Melléklet a ___/2015 (____) K.t. sz. határozathoz
Pályázati felhívás program támogatásra
a Kengyeli civil szervezetek 2015. évi támogatásának pályázati kiírásáról
Kengyel Községi Önkormányzat a kengyeli civil szervezetek támogatásának elveit és feltételeit figyelembe
véve, pályázatot hirdet a helyi civil szervezetek 2015. évi programjainak támogatására.
Pályázatot nyújthatnak be a helyi párton kívüli szervezetek, egyesületek, alapítványok, amelyek az 1997. évi
CLVI. tv. szerinti, közhasznú és egyéb társadalmilag elismert tevékenységet folytatnak.
Pályázat célja:
Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését
szolgálja az általuk szervezett programok költségeinek támogatása által.
A)
A szervezetet és a települést is érintő (évfordulók; hagyományos, kulturális, egészség megőrzésével, épített
és természeti környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények; gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális
tevékenységgel,
neveléssel- oktatással kapcsolatos programok)olyan komplex kulturális
nagyrendezvények1 támogatása, mely a település lakossága előtt nyílt, s amelyek a település polgárai
részére illetve a civil szervezet(ek) által képviselt társadalmi csoportból minél több embernek nyújtanak
programot. Kiemelten kezelendők a több civil szervezet összefogása által, közös szervezésben
megvalósítandó, komplex programok.
B)
A szervezetet érintő évfordulók; hagyományos, kulturális, egészség megőrzésével, épített és természeti
környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvények; gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális tevékenységgel,
neveléssel- oktatással kapcsolatos szervezetek programjainak támogatása, mely programok a civil szervezet
által képviselt csoport számára nyíltak.
Pályázat feltételei:
A pályázat tartalmazza:
-a rendezvény, tevékenység, esemény tervezetét,időpontját, elvárható eredményeit
- az érintett csoportok/célcsoportok megnevezését,
- a programon részt vevők várható létszámát,
- az együttműködő partnerek megnevezését,
- a részletes költségvetés elkészítését, mely tartalmazza: a saját forrást (önrészt), a kért pályázati támogatás
összegét és a teljes költséget is, valamint rövid szöveges indoklását
- egy szervezet csak egy programmal pályázhat, mindkét kategóriára (A,B) pályázat benyújtása nem
lehetséges
- az igényelt támogatás 20%-a fordítható működési kiadásokra
A pályázathoz csatolni kell:
Nyilatkozatot arról, hogy a szervezet a program megvalósításához megfelelő tárgyi és
szakmai feltételekkel rendelkezik;
- Nyilatkozatot arról, hogy szervezet elszámolás és adategyeztetés terén együttműködik az
önkormányzattal;
- A szervezet előző évi tevékenységének szakmai beszámolóját.
- A szervezet 2015. évi munkatervét ( max. 1 oldal)

1

Olyan nagyobb tömeget mozgósító esemény, mely különböző művészeti, tudományos területeket érint (népművészet, képzőművészet,
színházművészet, filmművészet, társadalomtudományok stb.) és/vagy különböző eseménytípusokat (kiállítás, filmvetítés, könyvbemutató, vásár,
műsoros rendezvény, konferencia stb.) valósít meg a rendezvény égisze alatt.
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Pályázatból kizáró okok:
- A szervezet előző évi önkormányzati támogatással részben, vagy egészben nem számolt el;
- A szervezet az önkormányzattól 2014-ben már támogatásban részesült a pályázat szerinti programra;
- Hiányos pályázati dokumentáció.
Támogatásban nem részesülhetnek:
-

Pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek, valamint az egyházi célra felajánlható SZJA
1% hatálya alá eső szervezetek;
Közalapítványok

Pályázati elszámolás:
- A pályázaton elnyert pénz és a vállalt önerő felhasználásáról a pályázók kötelesek részletes
pénzügyi(számlákkal igazolt) és szakmai elszámolást adni a program megvalósulását követő 60 napon
belül(decemberi programok esetében december 31-ig)
- A támogatási összeg odaítélésekor a szervezet által vállalt önerő 100%-át veszi figyelembe az
önkormányzat, a két tétel összege biztosítja a program biztos megvalósulását, ezért minden esetben a
pályázatban megjelölt önrész 100%-val kötelesek elszámolni.
Pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 8.
Pályázatot személyesen vagy postai úton, a pályázati határidő betartásával fogadunk el a következő
címre:
Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
5083 Kengyel, Szabadság út 10.
Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal van lehetőség, a Polgármesteri Hivatal írásbeli felszólítására,
melynek beérkezési határideje:
2015. április 10. 13.00 óra - Polgármesteri Hivatal
Pályázati adatlap átvehető: 2015. március 27-től 8.00-13.00 óra között, valamint munkanapokon 8.0016.00 óra között a Polgármesteri Hivatal titkárságán vagy letölthető a
www.kengyel.hu honlapról
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PÁLYÁZATI ŰRLAP
A kengyeli civil szervezetek 2015. évi tevékenységének támogatására
A pályázat kiírója: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

I.RÉSZ: A PÁLYÁZÓ
1.A PÁLYÁZÓ ADATAI
1.1. A pályázó megnevezése:
1.2.Cím:
E-mail
Telefon:
1.3.A pályázó szervezet típusa:
(Kérjük, megfelelőt húzza alá!)

közhasznú alapítvány

egyesület

egyéb szervezet

1.4.Képviselője (a pályázó nevében aláírásra jogosult!) személy
1.4.1. Neve:
1.4.2. Telefon:
1.4.3. E-mail:
1.5.A kapcsolatért felelős személy
1.5.1. Neve:
1.5.2. Telefon:
1.5.3. E-mail:

II.RÉSZ: PROGRAM
1.Pályázati program rövid leírása:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Esemény, tevékenység

Célcsoport

Várható
létszám

Együttműködő Saját forrás
partnerek (ezer Ft-ban
és a teljes
összeghez
viszonyítva
%ban is
megadva )

Pályázati Működési Teljes
támogatás költségek költség
kérelem
(max. A (eFt-ban)
támogatás
(ezer Ft(saját
i kérelem
ban)
forrás+pál
20%-a)
yá-zati
támogatás
kérelem
összege)
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(Részletes programot mellékletként csatolja!)
2.2.A MEGVALÓSÍTÁS
2.2.1.Kezdeti időpontja:_________________év __________________hó ____________nap
2.2.2.A befejezés időpontja:______________év __________________hó ____________nap
2.2.3.Megvalósítás helyszíne:
3.EGYÉB ADATOK
3.1. A pályázó egyéb közlendői:

4.IGAZOLOM A KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK CSATOLÁSÁT
- Nyilatkozat arról, hogy a szervezet a program megvalósításához megfelelő tárgyi és szakmai
feltételekkel rendelkezik;
Nyilatkozat arról, hogy szervezet elszámolás és adategyeztetés terén együttműködik az
önkormányzattal;
- A szervezet előző évi tevékenységének szakmai és pénzügyi beszámolója.
A szervezet 2015. évi munkaterve ( max. 1 oldal)

Dátum:_____________________________

.....................................................................
Szervezet vezetőjének aláírása
Mellékletek

1. sz. NYILATKOZAT
Alulírott,___________________________________________________________________(név)
a(z)___________________________________________________________________(szervezet)
képviseletében kijelentem, hogy a szervezet a program megvalósításához megfelelő tárgyi és szakmai
feltételekkel rendelkezik..
Kengyel, 2015. __________hó ______nap
________________________
aláírás

2. sz. NYILATKOZAT
Alulírott,___________________________________________________________________(név)
a(z)___________________________________________________________________(szervezet)
képviseletében kijelentem, hogy szervezetünk pályázati elszámolás és egyeztetés terén együttműködik az
önkormányzattal.
Kengyel, 2015. __________hó ______nap
________________________
aláírás
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PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ ŰRLAP
A kengyeli civil szervezetek 2015. évi tevékenységének támogatására kiírt nyertes pályázat elszámolásához
Pályázó megnevezése
Pályázati program megnevezése
Pályázati program kezdési és befejezési időpontja
Pályázati program megvalósításának helyszíne
Beszámolót készítő személy neve,
Elérhetősége (telefon, e-mail)
SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A megvalósult pályázati program rövid leírása (max. 2 A/4-es oldal+4-5 db fotó) ! ! !

Amennyiben a megvalósított program eltér a pályázatban foglaltaktól,ennek indokai:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS

Költségek
megnevezése

Számlák sorszáma

Összesen:

-

-

ÖNRÉSZ

Költségek
megnevezése

Számlák sorszáma

Összesen:
Programköltségek
összesen(önkormányzati
támogatás+ önrész):

-

-

Számlák összege
tételesen(ÁFÁ-val)

Számlák összege
tételesen(ÁFÁ-val)
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*A pénzügyi elszámoláshoz kérjük csatolni bejegyzett szervezet

eseténa

program

megvalósításához

kapcsolódó számlák, bizonylatok fénymásolatát, melynek elkészítéséhez segítséget nyújt a Pénzügyi
elszámolás útmutató segédlet. A nem bejegyzett szervezetek Kengyel Községi Önkormányzat nevére kiállított
számlákkal igazolják a támogatási összeg felhasználását.

Dátum:_____________________________ ph. .........................................................
Aláírás

Pénzügyi elszámolás útmutató
(segédlet)
1.Formai követelmények:
A pénzügyi elszámolást a teljes költségvetésről (támogatási összegről, valamint az önrész és egyéb
támogatásból fedezett kiadásokról) kell elkészíteni, a pályázatban található költségvetés és a megítélt
támogatási összeg alapján.

Elszámoláskor benyújtandó számlákra és bizonylatokra vonatkozó előírások:
 Az elszámolt számlák csak formailag megfelelően és hiánytalanul kitöltötten fogadhatók el. Kérjük, a
számla átvételekor ellenőrizze, hogy a számla alakilag és tartalmilag megfelel-e a számviteli
törvényben és az ÁFA törvényben leírtaknak, valamint, hogy számszakilag is megfelelően legyen
kitöltve. Kérjük, hogy az alábbi adatok meglétét és olvashatóságát feltétlenül ellenőrizze benyújtás
előtt:
 számla megnevezés
 számla sorszám
 szállító neve, címe, adószáma;
 vevő neve, címe;
 mennyiségi egység, mennyiség és egységár,
 ÁFA mértéke,
 számla kiállításának dátuma, teljesítés dátuma, kifizetés határidő,
 SZJ/TEÁOR/VTSZ szám,
 fizetés módjának (készpénzes vagy átutalásos) feltüntetése.
2.Tartalmi követelmények:
Fontos, hogy a számla tartalma kapcsolódjon a programhoz, bizonyítsa a program megvalósítását, a számlák
teljesítési dátumai kapcsolódjanak a projekt megvalósításához, valamint a szerződésre hivatkozó számlákhoz
csatolni kell a hivatkozott szerződéseket.
Amennyiben a számla alanyi- vagy tárgyi adómentes tevékenység/szolgáltatás/termékértékesítés céljából
került kiállításra, kérjük, ennek tényét a számlán is feltüntetni a kibocsátó által (leggyakoribb jelölések: AM,
TAM).
Az elszámolás során hiányos, vagy hiányosan kitöltött, olvashatatlan vagy nem eredeti aláírással benyújtott
bizonylat másolat nem fogadható el.
A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Kengyel Községi Önkormányzat nevére kell kiállítani.
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Kitöltési útmutató segédlet
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt a közpénzekből
nyújtott támogatások fokozottabb átláthatóságának megteremtése érdekében alkották. A törvény életbe lépése
óta először szükséges pályázatok kapcsán nyilatkozatot tenni arról, hogy bármely természetes személy,
társadalmi szervezet, vagy gazdasági társaság érintett, ill. összeférhetetlen- e a jogszabály alapján.
Az Önkormányzati és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal történt egyeztetés során, a
kialakult ellentmondásos helyzetet kezelendő, jelen segédletet fogalmaztuk az Önök számára a szükséges
iratok pontos kitölthetőségéhez.
Ennek lépései a következők:
1.)A törvény alapján a „Nyilatkozat” dokumentumot MINDEN pályázatot benyújtó, vagy egyedi támogatási
kérelmet igénylő szervezetnek ki kell töltenie!
Kitöltendő sorok a „Nyilatkozat”esetében:
-

A Pályázó neve
Egyéb szervezet esetén székhelye
Képviselőjének neve
Nyilvántartásba vételi okirat száma
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése

2.)Kengyeli szervezetek esetén a 8.§(1) bekezdése szerinti érintettség állhat, ill. nem állhat fenn.
Amennyiben a törvény 2.§(1) bekezdésének e) pontjában meghatározott „ nem kizárt közjogi képviselő”, azaz
a helyi önkormányzat képviselő testületének, vagy képviselő-testülete bizottságának tagja, vagy annak közeli
hozzátartozója az adott civil szervezetben bármilyen vezető tisztséget betölt, (vezetőségi tag, kuratórium
vezetője), akkor az adott szervezet érintett a törvény szerint.
Így a 2. pontot kell kitölteni, a törvény 8.§(1) bekezdésében megjelölt b), c), vagy e) pontját beírva a pontok
helyére.
3.)Amennyiben a szervezet vezetőségében nincs ilyen személy, úgy a szervezetnél az érintettség nem áll fenn,
tehát a” Közzétételi Kérelmet” sem kell kitöltenie.
Amennyiben fennáll az érintettség, úgy viszont a törvény értelmében kötelező kérni a közzétételt, a mellékelt
űrlap kitöltésével.
Kitöltendő sorok a „Közzétételi Kérelem” esetében:
A Pályázó neve
Egyéb szervezet esetén székhelye
Képviselőjének neve
Nyilvántartásba vételi okirat száma
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése
Jelen pályázati kiírás esetében az e)-vel jelölt pontra vonatkozókat szükséges kitölteni.
Az érintettség fennállását a megfelelő körbe tett X jelzéssel
A az érintett személy nevének és pozíciójának beírása
A második pontozott vonalra a szervezet nevének, székhelyének beírása
A felsorolt tisztségek közül az érintett személy tisztségének aláhúzása
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése aláhúzással (ha van ilyen)

Figyelem!
Az iratokat minden esetben az aláírásra jogosult képviselő aláírásával és a szervezet hivatalos
pecsétjével (ha rendelkezik vele) kell ellátni, egyébként az érvénytelen!
Az érintettség csak abban az esetben jelenti a pályázatból való kizárást, ha a szervezet nem teszi meg
jelen nyilatkozatokat!
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Kengyel,…………….
Aláírás/Cégszerű aláírás
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti
érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1)
bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy
döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….…………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c)

Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy
döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
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Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet
tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli
hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési
és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak
mindenben megfelelnek.
Kelt: Kengyel, …………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
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Bírálati szempontok a helyi civil szervezetek
2015. évi pályázatainak elbírálásához
Igen- 1
pont

Nem- 0
pont

A szervezet, az előző évben kapott önkormányzati támogatással a szerződésben
foglaltaknak megfelelően elszámolt

Igen

Nem

A szervezet pályázatát a kiírásnak megfelelően időben megküldte

Igen

Nem

A szervezet pályázatában formai hiba nem szerepel

Igen

Nem

Igen
Igen
Igen
………db
Igen
………%
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Formai feltételek

Tartalmi bírálati szempontok
Szervezet személyi és tárgyi feltételei a pályázat megvalósítását lehetővé teszik
Szervezet elszámolás, adategyeztetés terén együttműködik az önkormányzattal.
A beadott pályázatnak van-e előzménye? Ha igen hányadik ilyen típusú
programot szervezik?
Pályázat költségvetése tartalmaz-e önerőt, ha igen, hány %-ot
Pályázat megvalósítása a javasolt támogatási összeg megléte esetén biztosított.
A programmal önkormányzati közérdekű cél valósul-e meg?
A program nem részesül az önkormányzati költségvetésből más módon is
támogatásban
A pályázati programban résztvevők várható létszáma

Pályázat elbírálásánál plusz pontot jelentenek:
 A pályázati önerő nagysága:






-

Nem
Nem
Nem
Nem

…………………….f
ő

10-25%-ot
26-50%-ot

Más helyi civilszervezettel közösen valósítja meg programját,
vagy komplex rendezvényt valósít meg
Kengyelen élő gyermek és ifjúsági korosztály részére biztosít programot.
A település és a szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódó évfordulók,
megemlékezések programjának támogatását kérik.
A szervezet más szervezetekhez illetve intézményekhez is nyújtott be pályázatot.
pont

1 pont
2 pont

2 pont
1 pont
1 pont
1

Összes pontszám:……………. pont
Pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázati rangsor a formai és tartalmi feltételek vizsgálatának és a bírálati szempontok alapján
meghatározott pontszámok következményeként alakul ki.

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
Kengyel Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályainak elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2012. októberében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvényt /továbbiakban: Étv./ 2013. január 1. hatállyal jelentős mértékben
módosította. Ezzel összefüggésben a településrendezés területét érintő jogszabályváltozások a
településfejlesztési és településrendezési eszközök készítésének, egyeztetésének folyamatát is
megváltoztatták. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről
szóló
314/2012.
(XI.8.)
Kormányrendelet
(továbbiakban:
Kormányrendelet) 29.§ új fogalomként bevezette a tervek készítése során a partnerségi
egyeztetés fogalmát, melynek szabályairól az önkormányzat dönt. Az új jogszabály nagyobb
hangsúlyt fektet a tervkészítések során a minél szélesebb körű nyilvánosság megteremtésére,
ezért bevezeti a partnerségi egyeztetés intézményét, amelyet a településfejlesztési
dokumentumok, településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat
(HÉSz) és szabályozási terv melléklete) készítésének, módosításának tájékoztatási és
véleményezési eljárásaiban kell a jövőben alkalmazni.
A Kormányrendelet 29 §-a szerint az önkormányzat a tervezés megindítása előtt dönt a
partnerségi egyeztetés szabályairól, melynek keretében meghatározza:
a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit,
b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját,
c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét,
d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedéseket.
A fenti előírásoknak megfelelően kerültek meghatározásra a partnerségi egyeztetés szabályai
abból a célból, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotása
során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása, véleményezési lehetősége és az
elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem
az előterjesztést megvitatását és a határozati javaslat és melléklet tervezet
elfogadását.
Kengyel, 2015. március 19.

Nagy Szilárd
polgármester
1

____/2015.(____) Kt.
Határozat
Kengyel Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés szabályainak elfogadásáról
Kengyel
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Kengyel
Község
helyi
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerség Egyeztetés Szabályzatát a
határozat melléklete szerint elfogadja, melyet 2015. március 27-től kell alkalmazni.
Felelős:
Határidő:

Nagy Szilárd polgármester
folyamatos

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Megbízott főépítész
4. Irattár

2

Melléklet a ___/2015.(____) Kt. határozathoz

KENGYEL KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
SZABÁLYAI
A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani
lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények
megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök
nyilvánosságát.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Kengyel Község
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai
az alábbiak:
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
1.) A település teljes lakossága
2.) Valamennyi kengyeli székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
3.) Kengyeli Polgárőrség, Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kengyeli Labdarúgó
Sport Egyesület
4.) Valamennyi a településen működő elismert egyház
5.) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2)
a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező
szervezetek
II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
1. A tájékoztatás és a véleményezés lehetőségei:
a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítése érdekében az önkormányzat
honlapján külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező
dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében.
b) A településfejlesztési, és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás
módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a
polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén
alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel az önkormányzat honlapon
biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé.
c)

A településfejlesztési, és településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás
módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a
polgármester a polgármesteri hivatalban biztosítja a dokumentum megtekintési és
véleményezési lehetőségét.
A felhívást az alábbi helyeken teszi közzé:

•
•

Az önkormányzat honlapjának főoldalán,
A Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
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1. sz. táblázat:
Dokumentum

Eljárás fajtája

Településfejlesztési koncepció
Integrált településfejlesztési
stratégia (ITS)
Településrendezési eszközök
(településszerkezeti terv és HÉSzSzabályozási tervek)

-

Előzetes
Elfogadás
tájékoztatás előtti
tájékoztatás
van
van
van
van

Teljes eljárás

van

van

Egyszerűsített
eljárás
Tárgyalásos eljárás

nincs

van

nincs

van

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig
írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
•
•

az írásos észrevétel Kengyel Község Polgármesteri Hivatalban történő megküldésével,
vagy ugyanott az írásos észrevétel személyesen történő leadásával
elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban meghatározott e-mail
címre.

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:
a) A beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal átadja a főépítésznek és a
településtervezőnek.
b) A településrendezési eszközök készítése, módosítása során beérkezett véleményeket a
települési főépítész összegzi.
b) A véleményekről készített táblázatot a véleményekkel, valamint a véleményt megkérő
levél elküldésének bizonyításával (tértivevény, átvételi elismervény) az ügy aktájában
lefűzve meg kell őrizni.
3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a
dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:
a) Valamennyi beérkező véleményt a Polgármesteri Hivatal megküldi a fejlesztési
dokumentum, ill. a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki
szakmai javaslatot elkészíti.
b) A tervezői szakmai javaslata alapján a Települési Főépítész valamennyi érdemi
észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem
fogadott véleményekre adott válaszát.
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázatot
közzéteszik a honlapon.
d) Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában
lefűzve meg kell őrizni.
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4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök
nyilvánosságát biztosító intézkedések:
a) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz
jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal az
elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében feltölti a II./1./a pontban
meghatározott tárhelyre (az önkormányzat weblapjának tárhelyére).
b) Valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz
jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatalban az
elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében megőrzi és betekintési
lehetőséget biztosít.
c) Az II./4./a pontban meghatározott intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a
•
•

Az önkormányzat honlapjának főoldalán,
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

III. A szabályok hatályossága:
A szabályzat Kengyel község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokra
és településrendezési eszközökre vonatkozik.

2015. március 26-tól visszavonásig érvényes.
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KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJE
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012. március 1-jén hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban: Kttv.) 231. § (1) bekezdése kötelezővé teszi a képviselő-testület
számára, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a hivatásetikai
alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait meghatározza.
A hivatásetika azoknak az erkölcsi elveknek a foglalata, amelyeket a különböző életpályákon
dolgozó egyéneknek hivatásuk teljesítése közben követni kell. A Kttv. 83. § (1) bekezdése
értelmében a hivatásetikai alapelvek különösen a hűség és elkötelezettség, a nemzeti érdekek
előnyben részesítése, az igazságos és méltányos jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az
előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat és szakszerűség, az
együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló arányosság és védelem.
A (2) bekezdés értelmében a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek különösen a
példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség.
A hivatásetikai szabályozás célja, hogy Hivatalunkban az etikai alapelvek elfogadása és
betartása a munkavégzés minden fázisára kiterjedjen. Ennek érdekében szükséges, hogy a
képviselő-testület a köztisztviselők értékrendszeréhez objektív és konkrét alapelveket,
szabályokat határozzon meg. A javasolt szempontrendszer általános etikai elveken,
szabályokon alapul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való
kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.
Kengyel, 2015. március 19.
Dr. Fekete Nóra
jegyző
____/2015.(____) Kt.
Határozat
Kengyel Község Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői Etikai Kódexének elfogadásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdése alapján a Kengyel Község
Polgármesteri Hivatala Köztisztviselői Etikai Kódexét a határozat melléklete szerint
elfogadja.
Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

ETIKAI KÓDEX

Melléklet a ____/2015.(_______) Kt. határozathoz

Kengyel Község
Polgármesteri Hivatala
Köztisztviselői Etikai Kódexe

2015.
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ETIKAI KÓDEX

PREAMBULUM
Az Etikai Kódex célja a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a hivatali ügyintézés
szín-vonalának emelése, a hivatalon belüli munkatársi kapcsolatok fejlődésének elősegítése és
a jó munkahelyi légkör kialakítása. Ennek érdekében az Etikai Kódex összefoglalja és
rendszerezi a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől a szervezeten belül és a külső
kapcsolatokban is elvárt magatartási, viselkedési normákat. Az etikai elvek kötelezően
alkalmazandó munkajogi szabályként funkcionálnak a hivatalban, melyek a köztisztviselők
részére feladatuk ellátásához, hatáskörük gyakorlásához, valamint feletteseik utasításainak
végrehajtásához támpontot, iránymutatást adnak.
1.§
(1)

A közszolgálat feladata – az Alaptörvénnyel és a hatályos jogszabályokkal
összhangban –a közérdekében való eljárás. A köztisztviselő Magyarországhoz való
hűsége, az Alaptörvényben szabályozott demokratikus intézményrendszer keretei
között kifejeződő közérdek iránti elkötelezettségén keresztül nyilvánul meg, mely
elkötelezettségét a köztisztviselő esküvel erősíti meg.

(2)

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek az Önkormányzat és a Hivatal
szabályzataiban és egyéb belső dokumentumaiban, valamint jelen Etikai Kódexben
szabályozott viszonyokra úgy kell tekinteni, mint amelyek az alkotmányos
intézményrendszer részét képezik és a helyi közérdek iránti elkötelezettségük az
ezeknek való megfelelés által nyilvánulhat meg.
2.§

(1)

A köztisztviselőnek következetesen kifejezésre kell juttatnia a közigazgatás politikai
semlegességét, ezért közszolgálati feladatainak ellátásán kívüli politikai vagy egyéb
tevékenysége semmilyen módon sem veszélyeztetheti a feladatok pártatlan ellátásába
vetett bizalmat.

(2)

A köztisztviselő sem munkahelyén, sem lakóhelyén nem folytathat politikai párt,
politikai szervezet, vagy mozgalom érdekében kifejtendő aktív tevékenységet, és nem
vehet részt olyan kampányban, amelyben tevékenysége meghaladná a
véleménynyilvánítási jogával élő állampolgár aktivitását. A köztisztviselő
munkahelyén sem viselhet pártjelvényt, vagy más megkülönböztető, akár legális, de
kifejezetten politikai vonatkozású szimbólumot.
3.§

(1)

A köztisztviselő közvetlen felettesének tartozik felelősséggel. Köteles felettese
utasításait követni, kivéve, ha jogszabály másképp rendelkezik. Köteles továbbá
tájékoztatni felettesét mindazokról a tényekről és körülményekről, amelyek
közvetlenül a munkakörével kapcsolatosak.
(2)
Pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatnia a Polgármesteri Hivatal vezetését a
döntések végrehajtásában, valamint a hivatal felelősségi körébe tartozó közügyek
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intézésében, ennek érdekében biztosítania kell a döntésekhez szükséges minden
releváns és törvényesen hozzáférhető információt a hivatali vezetés számára
(3)

A köztisztviselőnek lelkiismeretesen és pontosan, a törvényesség keretei között kell
teljesítenie feladatait.
4.§

(1)

A köztisztviselő hivatali eljárása során köteles:

a)

a törvényesség szigorú betartásával, tisztességes, becsületes eljárás keretében
elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, nemre, fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállásra,
társadalmi helyzetre tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva
feladatát ellátni,

b)

közfeladatait szakszerűen, a törvényeknek és a szakma szabályainak megfelelően
legjobb tudása szerint teljesíteni.

c)

az ügyfelekkel higgadtan, kulturáltan viselkedni, tájékoztatva őket jogaikról és
kötelezettségeikről,

d)

az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett
érvényesíteni a közigazgatás méltóságát és tekintélyét,
e)
tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatok, előítéletek, érzelmek
látszatától is.
(2)

A köztisztviselő ügyfelektől nem kérhet, és nem fogadhat el ajándékot, juttatást
vagy egyéb előnyt.
5.§

(1)

A köztisztviselő köteles szigorúan betartani a jogszabályok által előírt
összeférhetetlenségi szabályokat, így nem végezhet olyan üzleti tevékenységet, nem
vállalhat olyan beosztást, amely összeegyeztethetetlen hivatalával, beosztásával,
illetve közfeladatai ellátásával.

(2)

A köztisztviselő nem élhet vissza hivatali beosztásával, a kezelésében álló
közpénzekkel, vagyonnal, vagy szolgáltatással, továbbá azokkal az információkkal,
amelyek hivatali munkája során jutottak a tudomására, és nem használhatja fel azokat
saját vagy mások egyéni érdekei előmozdítására – még hivatali beosztásából való
távozása után sem.

(3)

A köztisztviselő köteles haladéktalanul jelenteni, ha feladata és magánérdeke között
összeférhetetlenséget észlel vagy vélelmez, illetve ha közszolgálati jogviszonyának
fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül és ez esetben köteles eleget tenni az
annak kiküszöbölésére szolgáló intézkedésnek.
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6.§
(1)

A köztisztviselő felhatalmazás nélkül nem hozhat nyilvánosságra olyan hivatalos
információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan jutottak a
tudomására.

(2)

A köztisztviselő az állam- és hivatali titoknak esküjében is fogadott megtartásán
kívül mind hivatalos, mind magánérintkezései során köteles tartózkodni olyan
információk,adatok, tények közlésétől, amelyek nyilvánosságra hozatala az
Önkormányzat vagy a Hivatal tevékenységének hatékonyságát és eredményességét
veszélyeztetik.

7. §.
(1)

A köztisztviselő köteles külső megjelenésében, viselkedésében, modorában, emberi
megnyilvánulásaiban kiegyensúlyozott, mértéktartó, szélsőségektől mentes
magatartást tanúsítani. A munkahelyen megjelenni – különösen ügyfélfogadási időben
– csak a munkakör által megkövetelt, az ügyfelek és a munkatársak felé tiszteletet
kifejező öltözetben szabad.

(2)

A köztisztviselő köteles állampolgári kötelességeit példamutatóan teljesíteni, adó- és
köztartozásaival önhibájából ne kerüljön hátralékba.
8. §.

(1)

A vezetőnek törekedni kell arra, hogy az általa vezetett szervezet tekintélye,
elismertsége, előnyös megítélése fennmaradjon. A szakmai és közéleti fórumokon
képviselnie kell a pártatlan közigazgatás egyetemes értékeit, törekednie kell arra, hogy
megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét. A vezetőknek egymás közötti
kapcsolataikban szolidárisnak, segítőkészeknek kell lenniük.

(2)

A vezető a vezetése alá tartozókkal szemben – a személyiségi jogok, és az emberi
méltóság tiszteletben tartása mellett – köteles a köztisztviselőkhöz méltatlan
magatartás minden megnyilvánulása ellen igazságosan fellépni, és ennek kapcsán
érvényre juttatni az Etikai Kódexben megfogalmazott értékrendet.

(3)

A vezetőnek tartózkodnia kell attól, hogy valamely párt, vagy politikai szervezet
mellett, vagy ellen nyilatkozzék, vagy egyéni véleménye szerinti elkötelezettséget és
megnyilvánulást kívánjon beosztottjaitól.

(4)

A vezető feladata különösen:

a)

az általa vezetett szervezet eredményes működésének legjobb tudása és ismeretei
szerinti biztosítása,

b)

a saját szakmai ismereteinek továbbfejlesztése, a változó jogszabályok figyelemmel
kísérése, tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való részvétel,

c)

a vezetése alá tartozók motiválása, a kollegiális kapcsolatok erősítése,
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d)

a részére biztosított utasítási jog körültekintő gyakorlása, és a döntéseihez
kapcsolódó felelősség vállalása.
9. §.

(1) A jegyző, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a jelen Etikai Kódexben foglaltak
megsértése esetén megvizsgálja, hogy indokolt-e valamely intézkedés, különösen fegyelmi
eljárás lefolytatása a köztisztviselővel szemben.
(2) A jelen etikai kódexben rögzített hivatásetikai alapelvek köztisztviselő általi vétkes
megsértésének gyanúja esetén fegyelmi eljárás indításának van helye. Az etikai vétséget
elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
- figyelmeztetés
- megrovás.

A fegyelmi eljárás szabályaira egyebekben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló
31/2012. (III.7.) kormányrendelet rendelkezései irányadóak.”
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KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot
keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
ASzolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának
Önkormányzati Társulása(továbbiakban Társulás) 2013. júniusában sikeres pályázatot
nyújtott be a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” címmel. Az elfogadott
elszámolható összköltség: 1.775.800.000,- Ft. A támogatási intenzitás 95 %-os.
A pályázat keretében annak megvalósítása révén a tagönkormányzatok jogszabályban előírt
kötelezettségüket tudják teljesíteni, így különösen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
kiépítésére kerülne sor, mely gyűjtő járművek, műanyag hulladékgyűjtő edények
beszerzésével biztosítható.
A projekt további fontos célja, hogy a maradék hulladékok lerakás előtti kezelése biztosított
legyen, ebből a célból mobil feldolgozósor beszerzésére kerülne sor, ami lehetővé teszi, hogy
a kétpói depóniára kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, így kevesebb lerakási járulékot kell
fizetnie az NHSZ Kétpó Kft-nek.
A projekt részeként széles körű szemléletformálási kampányban mutatják be a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges ismeretek átadását, a helyes hulladékgazdálkodási
gyakorlat elterjesztését.
A logisztikai rendszer fejlesztését járatoptimalizálás elvégzése egészítené ki, a napi működési
feladatok biztosítása érdekében pedig a vállalatirányítási rendszer fejlesztésére kerülne sor.
A projektben beszerzendő eszközök listáját az alábbi táblázat tartalamazza:
Létesítmény, eszköz
Előkezelés
Mechanikai előkezelő - mobil kivitel az
alábbiak szerint:
- mobil előaprító gép mágneses
szeparátorral
- mobil dobrosta/szita
- 2 frakciós légszeparátor
- utóaprító
Gyűjtő járművek
Kéttengelyes darus 16 m3-es tömörítőlapos
Informatika
Járatoptimalizálás
Vállalatirányítás fejlesztése
Lerakó kihasználtság növelés
Kompaktor
Homlokrakodó mechanikai előkezelőhöz
Edények
Szelektív gyűjtőedények 120 literes
Szelektív gyűjtőedények 1,1 m3-es
Egyéb eszközök
Komposztforgató
15 m3-es nyitott görgős konténer DIN 30722

Darab

Kapacitás

Kapacitás mértékegysége

1

45000

tonna/év

1

30

tonna/óra

1
1
1

30
30
5

tonna/óra
tonna/óra
tonna/óra

10

16

m3

1
1

NR
NR

NR
NR

1
1

37
120

min. saját üzemkész tömeg (t)
min teljesítmény (kW)

50 000
1 500

120
1,1

liter
m3

1
6

700
15

min. m3/h
m3

2
Létesítmény, eszköz
Darab
szabványt kielégítő
Préskonténer tömörítő fej DIN 30722
2
szabvány szerinti konténerekhez
préskonténer minimum
27 m3-es zárt konténer DIN 30722 szabványt
4
kielégítő

Kapacitás

27

Kapacitás mértékegysége

m3

ATársulási Tanács 2014. december 15-ei ülésén döntött arról, hogy a pályázat során a
támogatással megvalósuló eszközökkel ellenérték fejében történő hasznosításba adás
útján gazdálkodik, azonban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – ezen belül a
szelektív hulladékgyűjtést – az egyes tagönkormányzatok döntéseik alapján saját maguk
szervezésben látják el, illetőleg igényük szerint a Társulás többségi tulajdonában lévő cég
útján is elláthatják.
A döntésnek megfelelően, közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés
2015.01.08. napján az NHSZ Kétpó Kft-vel aláírásra került.A hasznosítás magában
foglalja - a mindenkor hatályos jogszabályokon túl – különösen az alábbi feladatokat is:
1. mechanikai előkezeléssel kapcsolatos eszközök tekintetében:
A települési vegyes hulladék mechanikai előkezelésére előírt lépések
figyelembevétele.
2. hulladékgazdálkodási információs rendszert és a járatoptimalizálást, valamint a
házhoz menő szelektív rendszert képező eszközök tekintetében: egyéb
rendszerekhez történő kapcsolódás megteremtése.
3. ellenőrzési feladatok ellátása;
4. felelős, költséghatékony eszközgazdálkodás felügyelete;
5. a fejlesztéshez és felújításhoz kapcsolódó feladatok, továbbá
6. eszközök közszolgáltató(k) részére történő rendelkezésre bocsátása, erről a Társulás
nevében a vonatkozó szerződés(ek) megkötése a Társulás által meghatározott
vonatkozó feltételek, döntések alapján.
A szemléletformáló tevékenység, a nyilvánosság biztosítására, a projektmenedzsmenti
tevékenység, és a közbeszerzési feldatok ellátására a szerződések már megkötésre kerültek.
Jelenleg az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban, mely
tartalmazza mint I. rész az eszközök beszerzését, és mint II. rész a vállalatirányítási rendszer
és optimalizált logisztikai adatbázis szállítását. Azajánlatok bontásának eredményekppenaz I.
rész tekintetében a nettó 1.648.600.000,-Ft becsült értékként meghatározott rendelkezésre
álló forrást mindkét ajánlat meghaladta.A II. rész tekintetében a nettó 75.000.000,-Ft
becsült értéket nem meghaladó ajánlatok érkeztek.A fentiek okán a Társulás kérelemmel
fordult a Támogató felé annak érdekében, hogy engedélyezzék a Támogatási Szerződés
módosítását - a 4/2011 (I.28) Korm.rendelet 61/A §.-ban rögzítetteknek megfelelően költségemelés iránti igény miatt.
Ezzel egyidejűleg kezdeményezte a Támogatási Szerződés módosítását is, melyben a
támogatási összeg megemelésén túl, a projekt fizikai megvalósítása időpontjának
2015.10.30-ára történő módosítását is kérvényezte, figyelemmel a közbeszerzési eljárás
eredményes lefolytatásának időszükségletére, valamint az az alapján megkötendő
szerződésben foglalt teljesítési (szállítási) határidőre. A forrásráemelési kérelem alapján a
Kormánya 1095/2015. (III.5.) Korm. határozatával jóváhagyta a Projekt támogatásának
növelését s a Támogatási szerződés módosítását.
Mindezek alapján a projekt támogatási összege nettó 233.747.500,- Ft-tal
növekszik meg, (összes támogatás: 1.920.757.500,- Ft), a Társulás által a támogatott
tartalomra vonatkozó önerő mértéke pedig 12.302.500,- Ft-tal emelkedik (összes
támogatott önerő: 101.092.500,- Ft), továbbá a nem támogatott ÁFA 66.433.500,- Ft
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összeggel nő (nem támogatott ÁFA összege: 545.899.500,- Ft).A projekt nettó elszámolható
összköltsége 1.775.800.000,- Ft-ról 2.021.850.000,- Ft-ra változik.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 120.§-ában foglaltak
szerint : „ Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany … a terméket, szolgáltatást
adóköteles termékértékesítése, szolgáltatás nyújtása érdekében használja, egyéb módon
hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a
termék beszerzéséhet, szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany … rá
áthárított.”Tekintettel arra, hogy a pályázati eszközök használati joga adóköteles bevételként
jelentkezik a Társulásban, a fenti törvényi rendelkezés értelmében a bevétel elérése érdekében
beszerzett eszközök általános forgalmi adója visszaigényelhető.
A beszerzések szakaszolása időszakonként megteremti annak a lehetőségét, hogy
azonos, vagy hasonló nagyságrendű számlák esetén a meglévő források „forgatásával” a
kifizetések biztosíthatók legyenek. Ez a folyamat amiatt akadhat el, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény kiutalás időpontjára vonatkozó 37.§ (4) bekezdése alapján „Az
adózót megillető… visszaigényelt általános forgalmi adót 75 napon belül kell kiutalni.”
Annak érdekében, hogy a kifizetések ütemesen történhessenek és a projekt az előírt
határidőn belül befejeződhessen, szükség lesz a visszaigényelt általános forgalmi adó
megelőlegezésére. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a naptári éven belül lejáró
250.000.000 Ft mértékű likvid hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele, melyről
a Társulás Társulási Tanácsa a 15/2015. (III.19.) számú határozatában döntött. A 250
milliós folyószámla hitelkeret azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a következő fizetési
kötelezettség esedékességéig a visszatérülés nem realizálódna, akkor is sor kerülhessen a
kiegyenlítésre.
A likvid hitel felvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (Gst) 10. § (8) bekezdése szerint – az önkormányzati társulás adósságot
keletkeztető ügylethez kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítését- a társulásban részt vevő
önkormányzatok kezességvállalása biztosítja. A Gst szerint a Társulás naptári éven belül
lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez Kormány hozzájárulására nincs szükség, ill. az
éven belüli hitelfelvétel ill. az azt biztosító kezességvállalás a hitel felvételi korlátba nem
számít be. A Társulás 2015. évi költségvetése, valamint annak módosítása (előterjesztés
melléklete) alapján – tekintettel a Társulás saját bevételeire és az ÁFA visszatérülés 2015.
évben történő megvalósulására – jelenleg biztosítottnak látszik a hitel visszafizetése. A
Társulást alkotó tagönkormányzatokat terhelő kezességvállalás tekintetében a
kezességvállalás mértékét jelen határozat és annak melléklete tartalmazza.
Az Áht. 96. § (2) bekezdése szerint a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a
kezesség, garancia vállalásának feltétele az állami támogatási szabályoknak megfelelő,
támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető
módon tartalmazó garanciavállalási vagy kezességvállalási díj kikötése. A vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével javaslom az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 96.§ (2) bekezdés szerinti kezességvállalási díj hitel kamattal azonos mértékben
történő meg határozását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint a határozat-tervezet elfogadását.
Kengyel, 2015. március 23.

Nagy Szilárd
polgármester
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____/2015.(____) Kt.
Határozat
A
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési
szilárd
hulladéklerakói
rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot
keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a „Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015
azonosítószámú pályázat jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési
szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása (továbbiakban:
Társulás) általi, naptári éven belül lejáró 250.000.000 Ft. összeg mértékű hitel, adósságot
keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a Társulás tagönkormányzata) a
tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt kezességére az ehhez szükséges jelen
határozat melléklete szerinti összeg erejéig a tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás
biztosítását.
3.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96.§ (2)
bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos mértékben határozza
meg, mely a határozat melléklete szerinti kockázatvállalás arányában illeti meg a
tagönkormányzatot.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához
szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester
Értesülnek: Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva
települési
hulladéklerakóirekultivációjának Önkormányzati Társulása
Irattár

szilárd
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____/2015. (____) számú határozat melléklete
TAGÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TEKINTETÉBEN A

KOCKÁZATVÁLLALÁS ARÁNYA

ssz.

Tagönkormányzatok

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

Szolnok
Mezőtúr
Törökszentmiklós
Abony
Túrkeve
Fegyvernek
Újszász
Rákóczifalva
Kenderes
Tószeg
Kengyel
Szajol
Zagyvarékas
Jászkarajenő
Tiszapüspöki
Tiszatenyő
Tiszavárkony
Tiszajenő
Örményes
Szászberek
Kétpó

22
23
24

Kuncsorba
Köröstetétlen
Vezseny
Összesen

Szavazat száma (db)

Tagönkormányzatot terhelő
kezességvállalás tekintetében a
kockázatvállalás aránya(Ft)

4 094
920
1 114
675
489
343
318
260
254
224
191
191
175
152
98
90
81
78
59
44
39

102 425 000
23 000 000

38
37
33

950 000
925 000
825 000

10 000

250 000 000

27 850 000
16 875 000
12 225 000
8 575 000
7 950 000
6 500 000
6 350 000
5 600 000
4 775 000
4 775 000
4 375 000
3 800 000
2 450 000
2 250 000
2 025 000
1 950 000
1 475 000
1 100 000
975 000

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
Pályázat benyújtása III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál megrendezésének támogatására
Tisztelt Képviselő-testület !
Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot írt ki Kulturális fesztiválok támogatására, a támogatási
összeg max. értéke 15.000.000 Ft, melyet sikeres pályázat esetében 80 %-ban támogatnak.
Javaslom tisztelt képviselet támogassa a pályázat benyújtását.
A tervezett költség:
Igényelhető támogatás:
Szükséges önerő:

18.700.000 Ft
14.810.000 Ft
3.890.000 Ft

Benyújtási határidő:2015.04.01 éjfél
Pályázati díj:188.087 Ft
Kengyel, 2015.03.25.
Nagy Szilárd
Polgármester
____/2015.(____) Kt.
Határozat
Pályázat benyújtása, önerő biztosítása a III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál támogatására
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális
Fesztiválok Kollégiumához a III. Büszke Vidék Kulturális Fesztivál megrendezésének
támogatására.
A tervezett költség:
Igényelhető támogatás:
Szükséges önerő:
Pályázati díj:

18.700.000 Ft
14.810.000 Ft
3.890.000 Ft
188.087 Ft

A szükséges 3.890.000 Ft önerőt és a 188.087 Ft pályázati díjat a Kengyel Községi
Önkormányzat 2015. évi költségvetésről alkotott 3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletében tervezetett önkormányzati rendezvényekre jóváhagyott 7.300 eFt terhére
biztosítja.
Felhatalmazza
a polgármestert a támogatási igény benyújtására és a pályázati
dokumentumok aláírására.
Határidő:2015.április 1. éjfél
Felelős:Nagy Szilárd polgármester
Erről értesül:
1.
2.
3.

Nagy Szilárd polgármester
Dr. Fekete Nóra jegyző
Irattár

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére
Kengyel község közbeszerzési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény – a továbbiakban: Kbtv. – a 33.§ (1)
bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.
A Kbtv. 33.§-a rögzíti, hogy:
“(1) A 6.§ (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet
szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre
feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az
adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt
évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást,
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési
igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani
kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.”
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 70.§-a rögzíti
a nemzeti közbeszerzési értékhatárt az alábbiak szerint:
“(1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt.szerinti
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. január 1-jétől 2015. december
31-éig
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó
nemzeti közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint.”

Kengyel község a 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2015. évi
költségvetését.
A költségvetés új beruházási feladatokat nem tartalmaz, csak a már 2014. évben
megkezdett - lefolytatott közbeszerzési eljárású – feladatokat.
A szerződések felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az étkeztetési
szerződések járnak le 2015. június 30-al.
Az étkezetésre tervezett éves költségek:
Intézmény
Óvoda
Önkormányzat
ONO
Összesen:

nettó tervezett összeg
Áfa
Bruttó
7 620
2 057
9 677
8 120
2 192
10 312
9 167
2 475
11 642
24 907
6 725
31 632

A közbeszerzésiterv jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot
elfogadni sziveskedjen.

Kengyel, 2015. március 26.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2015.(____) Kt.
Határozat
A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
Kengyel Községi Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal e l f o g a d j a .
Felelős:
Határidő:

Nagy Szilárd polgármester
azonnal

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Irattár

______/2015. (________) Kt határozat melléklete

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI
KÖZBESZERZÉSI TERVE

Közbeszerzési feladat

Megnevezés

Megvalósulás
várható ideje

Közbeszerzés
becsült értéke

Közbeszerzés formája

Becsült érték (nettó)
Eljárás fajtája
Ft

Árubeszerzés

nemleges

Építési beruházás

nemleges

Tárgya szerint

Szolgáltatás

Intézményi
étkezések

2015. június

24 millió

2011.évi CVIII. tv.
A.) pontja szerinti
hirdetmény
közzététele nélküli
tárgyalásos

szolgáltatás

