
 
 

E N Y I N G  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  

K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E  

 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MM  EE  GG  HH  ÍÍ  VV  ÓÓ 
 

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

TESTÜLETI ÜLÉSÉRE 

  

2017. december 11-én (hétfőn) 

 15:00 kezdettel soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülést tart,  

melyre ezúton tisztelettel meghívom. 

 

 

 

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 

    8130 Enying, Bocskai u. 1. 

 

 

 

N a p i r e n d: 

 

 

Nyílt ülés:  

1. Zöld Város koncepcióterv ismertetése  

2. TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések (nyilvánosság és tájékoztatás 

biztosításának lebonyolítására ajánlattevő kiválasztása) 

3. Döntés a „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” pályázattal 

kapcsolatban 

4. 2018. évi költségvetés összeállításához jegyzői irányelvek 

5. Önkormányzati tulajdonú épület tetőszerkezetének helyreállítására vonatkozó 

szakvélemény készítésére beadott ajánlatokról döntés 

  

 

 

Enying, 2017. december 8.  

 

Tisztelettel: 

 

 

Viplak Tibor  

polgármester s. k. 

 



E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 11. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Zöld város koncepció terv ismertetése 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Diószegi Anna gazdálkodási ügyintéző 

Iktatószám: 01/3058/2017 
 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselők elé a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 

azonosító számú „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán a koncepciótervezés ismertetésével 

kapcsolatos előterjesztést. 

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalásának indoka a vállalkozási szerződés I. 

részteljesítésének időpontjának betartása. 

1. Előzmények 

 

Hivatkozva Enying Város Önkormányzatának 01/3058-21/2017 iktatószámú ADI STUDIO 

Építészeti Kft-vel kötött vállalkozási szerződésére, a Zöld város, Enying” projekt területére 

vonatkozó Akcióterületi és Jóváhagyási terve elkészült. A projekt összes műszaki beruházásnak 

területek, funkciók és fő költségtételek szerinti meghatározása, a vázlattervi szintű tervek 

elkészítése és társadalmasításra vonatkozó anyag bemutatására a 2017. december 11. napján kerül 

sor. 

Kérem a tisztelt Képviselőket a határozati javaslatok elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

Pályázati költségkategória: projekt előkészítés költségei. 

 

4. melléklet 

 

Enying, 2017.12.08. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k.  



HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE  

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2017. 

(XII.11.) határozata a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” 

című projekt kapcsán koncepció terv ismertetéséről: 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán tervező által bemutatott Akcióterületi és 

Jóváhagyási tervet (koncepcióterv) elfogadja, 

3. elrendeli, hogy az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció az elfogadott koncepció 

alapján kerüljön kidolgozásra. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: azonnal” 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE  

 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (XII.11.) határozata a TOP-

2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán 

koncepció terv ismertetéséről: 

 A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán tervező által bemutatott Akcióterületi és 

Jóváhagyási tervet (koncepcióterv) elfogadja, 

3. elrendeli, hogy az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció az elfogadott koncepció alapján 

kerüljön kidolgozásra. 
 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: azonnal” 

 







E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 11. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

   

 

Tárgy: TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések (nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának 

lebonyolítására ajánlattevő kiválasztása) 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Diószegi Anna 

Iktatószám: 01/4590-2/2017 
 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített 

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem megtárgyalásra a tisztelt Képviselők elé a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 

azonosító számú „Zöld város, Enying” és TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú 

„Iparterület fejlesztés Enyingen” című projektek kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás 

biztosításának lebonyolítására ajánlattevő kiválasztásával kapcsolatos előterjesztést. 

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalásának indoka a pályázati mérföldkövek betartása. 

 

1. Előzmények 

 

Hivatkozva Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 421/2017. (XI.20.) és a 

422/2017. (XI.20.) határozataira, tájékoztatom a tisztelt Képviselőket, hogy Enying Város 

Önkormányzata az alábbi három céget ajánlattevőként kereste meg a nyilvánosság és tájékoztatás 

biztosításának lebonyolítására. Mindhárom gazdasági társaság rendelkezik a feladat ellátásához 

szükséges tevékenységi körrel. Az ajánlatokat a következő táblázat tartalmazza mindkét projekt 

vonatkozásában: 

 

Ajánlattevő neve Ajánlati összeg 

Zöld város 

(bruttó) 

Ajánlati összeg  

Iparterület fejlesztés 

(bruttó) 

AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. 363.220 Ft 363.220 Ft 

HAJDÚ ÉS HARMAT Menedzsment Kft. 368.808 Ft 368.808 Ft 

Regionális Térségfejlesztési Kft. 375.285 Ft 375.258 Ft 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet értelmében az eljárás 

eredményességéhez három érvényes árajánlat szükséges. 



Az ajánlatok beérkezésének határideje 2017. november 30. 14 óra volt. Ezen időpontig három 

ajánlat érkezett.  

 

Az  legalacsonyabb ár, mint kiválasztási szempont körében vizsgálandó legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást az AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. adta. 

 

Kérem a tisztelt Képviselőket a határozati javaslatok elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 

Pályázati költségkategória: szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége. 

Pályázati költségtípus: kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége. 

 

4. melléklet 

 AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft. ajánlata 

 Hajdú & Harmat Menedzsment Kft. ajánlata 

 Regionális Térségfejlesztési Kft. ajánlata 

 421/2017. (XI.20.) határozat 

 422/2017. (XI.20.) határozat 

 

 

Enying, 2017.12.05. 

  

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 
  



 

HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE I. 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2017. 

(XII.11.) határozata a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” 

című projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására 

ajánlattevő kiválasztásáról: 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza az AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft-t (8123 Soponya, Május 1. 

tér 11.), 2017.11.29. napján kelt ajánlata alapján, a „Zöld város, Enying” című projekt 

kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására bruttó 363.220,- 

forintért, a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó, az ajánlatban és a 

felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az 

önkormányzat nevében. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül” 

 

ÉS 

HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE II. 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2017. 

(XII.11.) határozata a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú „Iparterület fejlesztés 

Enyingen” című projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának 

lebonyolítására ajánlattevő kiválasztásáról: 

 

A Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza az AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft-t (8123 Soponya, Május 1. 

tér 11.), 2017.11.29. napján kelt ajánlata alapján, a „Iparterület fejlesztés Enyingen” című 

projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására bruttó 

363.220,- forintért, a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó, az ajánlatban és a 

felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az 

önkormányzat nevében. 
 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül” 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE I. 



 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2017. 

(XII.11.) határozata a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú „Zöld város, Enying” 

című projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására 

ajánlattevő kiválasztásáról: 

 A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza az AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft-t (8123 Soponya, Május 

1. tér 11.), 2017.11.29. napján kelt ajánlata alapján, a „Zöld város, Enying” című projekt 

kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására bruttó 363.220,- 

forintért, a TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó, az ajánlatban és a 

felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az 

önkormányzat nevében. 
 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül 

 

 

ÉS 
 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE II. 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (XI.20.) határozata a TOP-

1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú „Iparterület fejlesztés Enyingen” című projekt 

kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására ajánlattevők 

kiválasztásáról 

 

 A képviselő-testület 

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. a tárgyi beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megbízza az AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Kft-t (8123 Soponya, Május 

1. tér 11.), 2017.11.29. napján kelt ajánlata alapján, a „Iparterület fejlesztés Enyingen” című 

projekt kapcsán a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának lebonyolítására bruttó 

363.220,- forintért, a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosítószámú pályázat terhére, 

4. felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban lévő feladatra vonatkozó, az ajánlatban és a 

felhívásban foglaltaknak megfelelő tartalommal megszerkesztett szerződés megkötésére az 

önkormányzat nevében. 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 

Határidő: 1. és 2. pont azonnal, 3. és 4. pont az ülést követő 30 napon belül 

 









1. számú melléklet 

 
AJÁNLATI ADATLAP 

 
„A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú, Iparterület fejlesztése Enyingen című projekt 

kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyban 
  

Árajánlattevő adatai: 

Árajánlattevő neve: AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Árajánlattevő székhelye: 8123 Soponya, Május 1. tér 11. 
Árajánlattevő 
cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 07-09-023453 

Belföldi adószáma: 14078444-2-07 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11737038-20000507-00000000 
Képviselő neve, beosztása: Hegedűs Viktor ügyvezető 

 
A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve: Hegedűs Viktor ügyvezető 
Kapcsolattartó személy telefon vagy 
mobil száma: 00 36 20 3151078 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: agrenergykft@gmail.com 
 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 
Feladatok 

 
Ár (Ft) 

(nettó+ÁFA) 
Bruttó ár 

(Ft) 
1 Kommunikációs terv készítése 78700 21249 99949 

2 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és 
folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig 47000 12690 59690 

3 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a  
sajtómegjelenések összegyűjtése 35000 9450 44450 

4 A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 47000 12690 59690 

5 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 
készítése 39000 10530 49530 

6 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 35400 9558 44958 

7 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal 3900 1053 4953 

 Összesen: 286000 77220 363220 
     

 
 

Minőségi szempont: 

 
Ajánlatadó 2007 év 10 hó 26 napjától működik, tehát az árajánlat kérés megküldése napjához 
viszonyítva 1 évnél régebben végzi tevékenységét. 
 
Az árajánlat érvényessége 30 nap. 
 



Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal 
rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, 
feltételeket elfogadjuk. 

 
 

Kelt: Soponya, 2017.11.29. 
 

…………………………………………… 
AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető K

8123 Soponya, Május 1. tér 11. 
 



2. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT AZ ALKALMASSÁGRÓL 

 

 

Alulírott Hegedűs Viktor [név], mint a(z) AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Korlátolt 
Felelősségű Társaság [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult 
képviselője „A TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00015 azonosító számú, Iparterület fejlesztése Enyingen 
című projekt kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyú Árajánlatkérés során ezennel felelősségem 
tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy 
 

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn, 

- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet, 

- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt alkalmassági feltételeknek. 

 

 

Kelt: Soponya, 2017. 11.29. 
 
 
  

…………………………………………… 
AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető K

8123 Soponya, Május 1. tér 11. 
 
 

 

 
 















1. számú melléklet 

 
AJÁNLATI ADATLAP 

 
„A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító számú, Zöld város, Enying című projekt 

kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyban 
  

Árajánlattevő adatai: 

Árajánlattevő neve: AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Árajánlattevő székhelye: 8123 Soponya, Május 1. tér 11. 
Árajánlattevő 
cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 07-09-023453 

Belföldi adószáma: 14078444-2-07 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11737038-20000507-00000000 
Képviselő neve, beosztása: Hegedűs Viktor ügyvezető 

 
A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve: Hegedűs Viktor ügyvezető 
Kapcsolattartó személy telefon vagy 
mobil száma: 00 36 20 3151078 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: agrenergykft@gmail.com 
 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 
Feladatok 

 
Ár (Ft) 

(nettó+ÁFA) 
Bruttó ár 

(Ft) 
1 Kommunikációs terv készítése 78700 21249 99949 

2 
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez 
kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és 
folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig 47000 12690 59690 

3 Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a  
sajtómegjelenések összegyűjtése 35000 9450 44450 

4 A beruházás helyszínén „B” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése 47000 12690 59690 

5 Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 
készítése 39000 10530 49530 

6 Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 
sajtómegjelenések összegyűjtése 35400 9558 44958 

7 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó 
tartalommal 3900 1053 4953 

 Összesen: 286000 77220 363220 
     

 
 

Minőségi szempont: 

 
Ajánlatadó 2007 év 10 hó 26 napjától működik, tehát az árajánlat kérés megküldése napjához 
viszonyítva 1 évnél régebben végzi tevékenységét. 
 
Az árajánlat érvényessége 30 nap. 
 



Az árajánlatkérésben leírt feladatok teljesítéséhez szükséges szaktudással és jogosultságokkal 
rendelkezünk (vagy alvállalkozónk rendelkezik), az árajánlatkérésben megjelenített kötelezettségeket, 
feltételeket elfogadjuk. 

 
 

Kelt: Soponya, 2017.11.29. 
 
  

…………………………………………… 
AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető K

8123 Soponya, Május 1. tér 11. 
 



2. számú melléklet 

 
NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL, VALAMINT AZ ALKALMASSÁGRÓL 

 

 

Alulírott Hegedűs Viktor [név], mint a(z) AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető Korlátolt 
Felelősségű Társaság [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult 
képviselője „A kötelező nyilvánosság biztosítása „A TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00004 azonosító 
számú, Zöld város, Enying című projekt kötelező nyilvánosság biztosítása” tárgyú 
Árajánlatkérés során ezennel felelősségem tudatában 
 

n y i l a t k o z o m, 
 
hogy 
 

- Társaságunkkal szemben az Árajánlatkérésben előírt kizáró okok nem állnak fenn, 

- Társaságunk átlátható és az Árajánlatkérőtől független szervezet, 

- Társaságunk megfelel az Árajánlatkérésben előírt alkalmassági feltételeknek. 

 

 

Kelt: Soponya, 2017. 11.29. 
 
 
 

…………………………………………… 
AGR-ENERGY Fejlesztő, Szervező és Befektető K

8123 Soponya, Május 1. tér 11. 
 
 

 

 
 













E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 11. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy: Döntés a „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” pályázattal kapcsolatban 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Iktatószám: 01/4871-1/2017 

Készítette: Diószegi Anna gazdálkodási ügyintéző  

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű / minősített  

A szavazás módja:         nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselők elé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-

települési programok és együttműködések 2018” pályázattal kapcsolatos előterjesztést 

megtárgyalásra. 

Az előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalását a pályázat 2017. december 15., 14.00 órai beadási 

határideje indokolja. 

 

1. Előzmények 

 

A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, 

Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar 

nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések 

erősítése útján. 

A pályázat tárgya Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-

magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések 

támogatása. Ezen belül: 

 meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és 

Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai 

között, 

 a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása, 

 a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó 

közösen megvalósítandó programok támogatása, 

 a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének 

támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző 

tevékenységek megvalósítása 

 új testvér-települési kapcsolatok kiépítése. 

 

Támogatható kiadások: a programok lebonyolításának költségei. 

 



A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 

forintig terjedhet. 

 

Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. A pályázat benyújtása elektronikus 

formában történik a NIR online felületén. 

 

Benyújtási határidő: 2017. december 15., 14.00 óra 

 

A tavalyi és az idei sikeres pályázatot figyelembe véve, kérem a tisztelt Képviselőket az 

előterjesztés megtárgyalására és, a mellékelt határozati javaslat elfogadására. 

 

2. Jogszabályi hivatkozások 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény  

 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) 

önkormányzati rendelet 

 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása, utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

 

4. melléklet 

 

 pályázati felhívás 

 

 

 

Enying, 2017. december 5. 

Tisztelettel: 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

 

 

  



HATÁROZATI JAVASLAT A BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának___/2017. (XII. 

11.) határozata a „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” pályázattal (BGA) 

kapcsolatban: 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testület részére: 

„A képviselő-testület  

 

1. a „Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” 

elnevezésű pályázati felhívásában foglaltakat megismerte, 

 

2. az 1. pontban szereplő kiírásra pályázatot nyújt be, 

 

3. a pályázat előkészítésével és benyújtásával megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 
Határidő: értelemszerű (pályázati felhívás szerint)” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2017. (XII. 11.) határozata a 

„Testvér-települési programok és együttműködések 2018” pályázattal (BGA) kapcsolatban: 

A képviselő-testület  

 

1. a „Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” 

elnevezésű pályázati felhívásában foglaltakat megismerte, 

 

2. az 1. pontban szereplő kiírásra pályázatot nyújt be, 

 

3. a pályázat előkészítésével és benyújtásával megbízza az Enyingi Polgármesteri Hivatalt. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Révfalusi László TÜF osztályvezető 
Határidő: értelemszerű (pályázati felhívás szerint) 

 







1 

 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” 
 
 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA törvény), valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 
367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a 
továbbiakban: Alap) 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak 
szerint: 
 
1. A pályázat célja: 

Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való 
sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata 
megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.  
 
2.  A pályázati felhívás tárgya: 

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar 
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések 
támogatása. Ezen belül: 

- meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és 
Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai 
között,  

- a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása, 
- a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó 

közösen megvalósítandó programok támogatása, 
- a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének 

támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző 
tevékenységek megvalósítása 

- új testvér-települési kapcsolatok kiépítése. 
-  

A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
 
3. Támogatható kiadások: 

 A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, 
szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai) 

 
4. Nem támogatható kiadások: 

 egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés), 

 ingatlan- és gépjárművásárlás, 

 jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.), 

 késedelmi kamat, bírság, 
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 vis maior támogatások, 

 adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: 
köztartozások).  

 
 

5. Pályázásra jogosultak köre: 

A BGA törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be: 

 magyarországi települési és megyei önkormányzat.     
 

6.  Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli 
településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani. 
 

7. A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő 
országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) 
valamelyikében kell megvalósítani. 
 

8. Nem részesülhetnek támogatásban: 

8.1. azok az önkormányzatok, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően az 
Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, 
valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, és az elnyert 
pályázat alapján kötött szerződést - nekik felróható okból - maradéktalanul nem 
teljesítették (ide értve azt is, hogy elszámolási kötelezettségének nem tett eleget), vagy 
amelyek a céljelleggel nyújtott támogatást nem a rendeltetésének megfelelően 
használták fel, és az ebből eredő visszafizetési kötelezettségnek nem tettek eleget, 
valamint amelyek a pénzügyi támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt 
elszámolási vagy számadási kötelezettség teljesítésekor valótlan tartalmú nyilatkozatot 
tettek, illetőleg valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel, 

8.2. azok a magyarországi önkormányzatok, amelyek nem felelnek meg a rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 

8.3. azok az önkormányzatok, amelyek ellen adósságrendezési eljárás van folyamatban, 
8.4. azok az önkormányzatok, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - 

a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel 
szemben a 8.1 - 8.3. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll. 

 
9. Igényelhető támogatás: 

9.1. Az igényelhető támogatás összege 500.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet. 
9.2. A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok 

mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve az Alap 
Bizottsága dönt. 

9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben folyósít a 
Támogató. 

9.4. A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása utólagos beszámolási 
kötelezettséggel. 

9.5. A BGA Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik beszámolási és 
hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem 
biztosít, hanem a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően 
benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerül sor.  

9.6. Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 
9.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását. 
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10. A pályázat megvalósítási paraméterei: 

 
10.1. Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31. 
10.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15. 
10.3. Benyújtási határidő: 2017. december 15., 14.00 óra (közép-európai idő szerint). 
10.4. Elszámolási határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 

napon belül, de legkésőbb 2019. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi 
beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) segítségével. 

 
11. A pályázat benyújtásának formája: 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a https://nir.bgazrt.hu 
oldalon vagy a BGA Zrt. honlapjáról (http://bgazrt.hu).  

A pályázati csomag elemei: 

 pályázati felhívás; 

 pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei; 

 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutató; 

 Általános Szerződési Feltételek. 
 

12. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei: 
 

12.1. PÁLYÁZATI ADATLAP 

A NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat 
mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá 
mód! 
 
Csatolandó mellékletek: 
Ha a támogatott az elmúlt három éven belül pályázott a BGA Zrt.-hez, akkor az alábbi mellékleteket 
szükséges feltölteni a NIR-be: 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek 

valódiak és hitelesek (a NIR-ből és a BGA Zrt. honlapjáról letölthető a Nyilatkozat 

szövege) 

 együttműködési megállapodás a testvér-településsel.  

 

Az elmúlt három évben a BGA Zrt. pályázati felhívásaira a NIR-en keresztül pályázatot benyújtó 
pályázók esetén az aláírás és a pénzforgalmi számlaszám igazolást a BGA Zrt. illeszti a pályázatokhoz, 
melyet a pályázat kitöltésekor ellenőrizni szükséges. Amennyiben az esetleges változások indokolják, 
a mellékleteket kérjük frissíteni! 
 
Azon pályázóknak, akik a BGA Zrt.-hez a korábbi években nem pályáztak, az alábbi dokumentumokat 
szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be: 

 
 

12.2. ALÁÍRÁS IGAZOLÁS 

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt azon személy pénzügyi intézmény által igazolt, 
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy 

https://nir.bgazrt.hu/
http://bgazrt.hu/
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banki karton), aki a Nyilatkozat c. mellékletet aláírja és nyertes pályázat esetén szerződést köt a BGA 
Zrt-vel.  
 

12.3. PÉNZFORGALMI SZÁMLASZÁM IGAZOLÁS  

(banki igazolás), minden főszámla számra vonatkozóan. 

 
12.4 NYILATKOZAT 

Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és 
hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető és a bgazrt.hu oldalról letölthető. A 
Nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt legkésőbb a 
szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni szükséges a BGA Zrt.-hez (Postacím: 1253 Bp. 
Pf.: 70). A nyilatkozatot az önkormányzat törvényes képviseletére jogosult személy írja alá. Az aláíró 
személy képviseleti jogosultságát arra alkalmas dokumentummal igazolni kell. Amennyiben a 
törvényes képviselő akadályoztatva van, Meghatalmazás feltöltése is szükséges a pályázat 
érvényességéhez! 

 
12.5 MEGHATALMAZÁS 

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a törvényes képviselő írja alá, úgy a nyilatkozattevő(k) 
meghatalmazásának feltöltése szükséges. A melléklethez használható sablon a NIR-ben elérhető és a 
bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a 
meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírási igazolását csatolni szükséges.  

 
12.6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉS/VAGY TESTÜLETI DÖNTÉS 

SZÁNDÉKNYILATKOZATTAL 

A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, újonnan létesítendő testvér-
települési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi képviselőtestületi döntés 
feltöltése szükséges kiegészítve a határon túli település/települések testvér-települési kapcsolatok 
kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.  
 
13. Hiánypótlás: 

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a 
hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés 
kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre. 

 
14. A pályázat érvénytelensége: 

14.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett tárgyban nyújtotta be; 
14.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg;  
14.3. a pályázó a kötelezően benyújtandó mellékleteket nem csatolta; 
14.4. a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási 

felszólításnak. 

 

15. A pályázatok elbírálásának szempontjai: 

15.1. Tartalmi értékelés szempontjai: 

 A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati felhívás alapvető célkitűzésének, a 
testvér-települési együttműködések erősítését szolgálja, a megvalósítandó 
program/projekt hozzájárul a partnerség megerősítéséhez; 

 A megvalósítandó program a testvér-településeken élő polgárok széles rétegei számára 
biztosít találkozási alkalmat; 
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 A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi 
összefüggés van. 

 
15.2. Pénzügyi értékelési szempontok: 

 A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket; 

 A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és 
összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal; 

 A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek 
mértékét. 

 

A pályázatok végső beadási határidejét követő 90 napon belül a Bizottság dönt a pályázatokról, 
melyről a pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában 
értesítést kapnak. 
 
16. Szerződéskötés: 

A nyertes pályázókkal a BGA Zrt. támogatási szerződést köt. A költségvetési támogatás 
felhasználásának szabályait és a szerződéskötés részletes feltételeit és dokumentumait a 2018. évi 
Pályázati és elszámolási útmutató és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. Amennyiben 
a pályázó nem felel meg a 2018. évi Pályázati és elszámolási útmutatóban meghatározott 
követelményeknek, úgy a szerződéskötési ajánlat hatályát veszti. A pályázónak hiányosan vagy 
hibásan beküldött dokumentáció esetében egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra. 
 
17. A támogatási szerződés megszegésének következményei: 
 

17.1. Amennyiben a támogatott a támogatási összeget a szerződésben meghatározott 
céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos fontos 
kötelezettségét nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali 
hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni 

17.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy 
egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a 
támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 
valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. 
rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben 
köteles visszafizetni. A támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, 
vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás 
visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékot köthet ki. A biztosítéknyújtási 
kötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat az Általános Szerződési Feltételek 
tartalmazzák.  

17.3. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzésekre és adatszolgáltatási 
kötelezettségekre vonatkozó részletes tájékoztatást az Általános Szerződési Feltétek 
tartalmazzák.  

 
18. Adatvédelmi hozzájárulás 

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul, hogy az alábbi adatainak és a támogatói döntés 
tartalmának a BGA Zrt. által történő kezeléséhez, és a bgazrt.hu honlapon való nyilvános 
közzétételéhez, valamint a Kincstári Monitoring Rendszerben való közzé teléhez. 
 

 a pályázó neve, 
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 lakcíme vagy székhelye, 

 a pályázat BGA törvény szerinti jogcíme, 

 a pályázott összeg, 

 a pályázatról szóló döntés, 

 a támogatási összeg, 

 a támogatás formája, kategóriája, intenzitása, 

 a támogatás futamideje, 

 az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje, 

 az elszámolás időpontja. 
 
A pályázó felelősséget vállal arra, hogy az általa benyújtásra kerülő bármilyen nemű dokumentáció - 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, 
továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait és a 
Pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől 
beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a pályázót 
terhelik. 
 
19. Kifogás, jogorvoslat 
 
A Támogatott által a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy 
kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási 
szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, 
egyéb jogorvoslatnak helye nincs. 
 
További információk a BGA Zrt. http://bgazrt.hu honlapján a 2018. évi Pályázati és elszámolási 
útmutató címszó alatt találhatóak. 
 

http://bgazrt.hu/


ELŐTERJESZTÉS  

 

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

2017. december 11. napján tartandó soron következő nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2017. december 11. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: 2018. évi költségvetés összeállításához jegyzői irányelvek 

Iktatószám: 01/4875-1/2017. 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Előkészítő: Závodni Lászlóné osztályvezető 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/minősített 

A szavazás módja:         nyílt / titkos 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/minősített 

A szavazás módja:         nyílt / titkos 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az elfogadott központi költségvetés alapján Enying Város Jegyzője elkészítette a tervezés 

irányelveit, a 2018. évi önkormányzati költségvetés összeállításához. Az Áht-ban és Ávr-ben 

meghatározott határidők tartása érdekében az irányelveket a Képviselő-testület soron kívüli ülésén 

szükséges megtárgyalni. 

 

A 2018. évi költségvetés tervezése – az előző évek gyakorlatától eltérően – először szöveges 

formában kerül előterjesztésre. A Képviselő-testület tájékoztató jelleggel már megkapta a 2017. év 

III. negyedévi teljesítési adatait. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2018. januári ülésén 

számszaki formában tárgyalhatja és véleményezheti a 2018. évi költségvetés tervezetét. A tervezetet 

az Ávr. vonatkozó rendelkezése szerint a jegyző a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak 

eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a 

szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. 

Ezt követően a tervezetet a Képviselő-testület elé be lehet terjeszteni. 

  

Kérem a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy véleményezze a költségvetés 

tervezéséhez készült irányelveket. Tegye meg esetleges észrevételeit, módosító javaslatait, 

kiegészítéseit. 

 

1. Jogszabályi hivatkozások: 
 

-  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 



- Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet 

 

2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése:  

 

 Költségkihatás: -  

Az előirányzat biztosítása: - 

 

3. Határozati javaslatok, rendelettervezet: mellékletben 

 

4. Melléklet: jegyzői koncepció 

Enying, 2017. december 05. 

 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 

  



Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés tervezéséhez 

irányelvek  

 

 

 

 A 2018. évi költségvetési törvényből adódóan az önkormányzatokat érintő rendelkezések: 

 

 

A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a  az 

önkormányzatot illeti meg. 

 

A gépjárműadókhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és a végrehajtási költségből származó 

bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg.  

 

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a települési 

önkormányzatot illeti meg.  

 

A települési önkormányzat jegyzője által,  jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési 

önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 

30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. 

 

A közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve 

végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési 

önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és  a 

település önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által 

kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.  
 

Fogyasztói árnövekedés mértéke 3,0 %. 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 2018. 

évben 38.650.- forint. 

 

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete, illetve cafetéria-juttatást 

nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten a munkáltatót 

terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege 2018. évben nem haladhatja meg a 

200.000.- Ft-ot.  

 

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható 

bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben legfeljebb 1000 forint.  

 

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, 

valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámokat a Költségvetési törvény 6. melléklete 

tartalmazza. 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék 

számítási alapja 2018. évben 20.000.- forint. 

 

A kereset kiegészítés 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 

%-a.  

 

A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2018. évben 

esetenként 23.000.- forint. 



 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23.§. 

(5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2018. évben 1.242.000 

Ft/fő/év.  

 

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év. 

(138.000 x 9 = 1.242.000.- ) 

 

A kis összegű követelések értékhatára 100.000.- Ft 

 

2. melléklet: 

 

I. A települési önkormányzatok működésének támogatása:  Itt az alábbiak támogatási formák 

szerepelnek melyek önkormányzatunkat érintik:  

 az Önkormányzati hivatal működésének támogatása,  

 település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásán belül: 

 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak  

 közvilágítás fenntartásának  

 köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok és a  

 közutak fenntartásának alaptámogatása, 

 egyéb önkormányzati feladatok támogatásán belül:  

 lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, 

 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása. 

 

Fenti feladatok támogatása szinte teljesen megegyezik a 2017. évi támogatási formával. Továbbra is 

szabály, hogy az ebben a pontban felsorolt feladatokra kapott támogatások összegét csökkenti a 

Beszámítás összege és a támogatást kizárólag az igazgatással, település-üzemeletetéssel és egyéb 

önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra lehet felhasználni.   

 

Ismételten itt kerül támogatásra a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanítása is melynek fajlagos összege: 100 Ft/m
3
. 

 

Az előző évhez hasonlóan a 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása is ezen a fejezeten 

belül történik, illetve a 2017. évben új támogatási formaként jelentkező polgármesteri illetmény 

támogatása is itt szerepel.   

 

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 

bértámogatása:  

 A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési 

önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok 

nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek kifizetéséhez. A támogatás 

formája ugyanaz mint 2017. évben, azzal a különbséggel, hogy az előirányzat összege változott  

4.419.000 Ft/ számított létszám/év.  

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek 

elismert összegének támogatása: 2.205.000 forint/létszám/év. 

 

2. Óvodaműködtetési támogatás:  
A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő 

kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után, 

melynek fajlagos összege 81.700 forint/fő/év 



       

Itt lehet igényelni a kiegészítő támogatást az óvodapedagógusok minősítéséből adódó 

többletkiadásokhoz. 

 

III. A települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 

támogatása: 

 szociális ágazati összevont pótlék, 

 a települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása, 

 egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. 

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat valamint a Család- és gyermekjóléti központ támogatásának 

mértéke megegyezik az előző évivel. 

 

Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, szociális segítség, személyi gondozás, időskorúak 

nappali intézményi ellátása támogatásának mértéke megegyezik az előző évivel. 

 

Bölcsődei ellátás támogatása tekintetében  2018. évben jelentős a változás. A fajlagos támogatás 

összegét – 2017. évben 475.000 forint/fő volt- felváltja a finanszírozás szempontjából elismert 

szakmai dolgozók bértámogatása valamint a bölcsődei üzemeltetési támogatás. Ez összességében 

kedvezően hat a bölcsődék finanszírozására. 

 

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek 

részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: Finanszírozás 

szempontjából nem történt változás 2017. évhez képest.  

 

Gyermekétkeztetés támogatása: Kötött felhasználású támogatás, mely az önkormányzat által 

bölcsődében, óvodában, iskolában gyermekétkeztetés kiadásaihoz ad támogatást. 

Az előző évhez hasonlóan folytatódik a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei 

étkeztetésének támogatása. 

 

 

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

 

A települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása:       

Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a      nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés 

támogatására. A támogatás összege 1.210 forint/fő, de településenként legalább 1.800.000.- Ft. 

 

A 3. melléklet tartalmazza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. 

 

 

 

 A bevételek és kiadások tervezésének irányelvei 

 

1. Bevételek tervezése 

 

Az intézményi bevételek jobb elkülönítése végett a bevételi rovatrend szerint külön kell tervezni: 

 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

 B2 Felhalmozási célú támogatások állháztartáson belülről 

 B3 Közhatalmi bevételek 

 B4 Működési bevételek ezen belül: 

        - B405 ellátási díjak, 



        - B406 kiszámlázott általános forgalmi adó 

        - B407 általános forgalmi adó visszatérülése 

        - B408 kamatbevételek 

        - B410 biztosító által fizetett kártérítés 

        - B411 egyéb működési bevételek 

 B5 Felhalmozási bevételek 

 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 

 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 

 

A képviselő-testület 397/2017. (X. 25.) határozata alapján új adónemet nem vezet be és a bevezetett 

helyi adók mértékét nem emeli.  

 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatot tett 2017. októberi ülésén a hatáskörébe 

tartozó díjbevételek 2018. évi mértékéről, ezeket a képviselő-testület jóváhagyta, így a tervezés 

során a döntésben meghatározottakat kell figyelembe venni. 

 

Az állami támogatások mértékét a központilag közölt összegben kell szerepeltetni, illetve a várható 

támogatás mértékét kell megbecsülni. A gépjárműadót helyben maradó része a bevétel 40 %-a. A 

földbérlet SZJA-t a 2017. III. negyedévi teljesítés alapján, az iparűzési adóbevételt a becsült 

iparűzési adóalap alapján kell tervezni.  

 

A rendszeres szociális ellátások bevételét a központilag meghatározott változások alapján kell 

figyelembe venni.  

 

A közhasznú, közcélú foglalkoztatás keretében megvalósuló programokat a már 2017. évben 

megkötött Támogatási szerződések alapján 2018. évre kiterjedő részt a Támogatási szerződések 

szerint bevételi és kiadási oldalon is meg kell tervezni. A 2018. évre leadott támogatási igényt, 

melyről még Támogatási szerződés nem áll rendelkezésre eredeti előirányzatként nem kerül 

megtervezésre, majd a szerződés megkötése után módosított előirányzatként kerül rendezésre a 

bevétel és kiadás.  

 

A TB-től átvett támogatásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatközlése alapján kell 

tervezni.  

 

A közétkeztetést a Szolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell tervezni.  

  
Az ügyeleti hozzájárulás díjának tervezése során figyelembe kell venni a feladatellátásra kötött 

szerződésben foglaltakat.   

 

A fejlesztési bevételek tekintetében a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a 

képviselő-testület meghatározta a 2018. évben értékesíteni javasolt ingatlanok körét és értékét. 

 

A jogszabály által meghatározott mértéken felül a működéshez, fejlesztéshez, önkormányzati 

kezességvállaláshoz kapcsolódó hitelfelvételhez Kormányzati engedély megkérése kötelező!  
 

2. Működési kiadások tervezése 

 

Közalkalmazotti bérek 
A 2018. évi közalkalmazotti bérek tervezésénél a költségvetési törvényben meghatározott 

illetménytáblát és pótlékalapot kell alapul venni.  

 

Az önkormányzat saját hatáskörű illetményemelést nem tervez.  
 



A nem közoktatási dolgozók tekintetében a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis 

előirányzatának 2%-a mértékéig teljesítményösztönzési keretet kell tervezni. 

 

Közszolgálati illetmények 
Az illetmény a költségvetési törvényben elfogadott illetményalappal tervezendő, melynek összege 

38.650.- forint.  

 

A Képviselő-testület 23/2017. (X. 30.) rendeletében döntött a köztisztviselők részére adható 

illetménykiegészítésről, mely szerint 2018. január 1. napjától az Enyingi Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői részére egységesen 10 % mértékű illetménykiegészítést határozott meg. 

 

A pótlékokat a jelenleg érvényes szabályok szerint kell tervezni. 

 

A Cafetéria rendszerét és mértékét a korábbi gyakorlatnak és jogszabályi előírásoknak megfelelően 

kell tervezni. A cafetéria bruttó összege 2018. évben 200.000.- Ft/fő/év. 

 

Az önkormányzat alkalmazásában álló azon közalkalmazottak és munkavállalók részére – ide nem 

értve a közfoglalkoztatotti és köztisztviselői állományt, illetve azon közalkalmazottakat, akik 

központi bérrendezésben részesültek – Cafetéria juttatást biztosít évi bruttó 200.000.- Ft összegben.  

 

Fentieknek megfelelően 2018-ban bruttó 200.000.- Ft Cafetáriában részesülnek az alábbi 

intézmények dolgozói:  

- Enyingi Polgármesteri Hivatal munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottjai  

- Enying Város Önkormányzat Városgondnokság dolgozói.  

 

A többi intézmény dolgozói részére egységesen 5.000.- Ft/fő/hó készpénz kifizetése kerül 

tervezésre. 

 

A bérek tervezésére vonatkozó közös szabályok 

 

A minimálbér összege:   138.000.- 

A garantál bérminimum: 180.500.- 

A munkáltató által fiz. járulék: 20 %  

 

Amennyiben 2017. december végéig további jogszabályi előírások változtatnak a minimálbér, 

garantált bérminimum és a munkáltató által fizetendő járulék mértékén, akkor a tervezés során 

azokat kell alkalmazni.  

  

Év közben betöltésre kerülő üres álláshely esetében az időarányos bérkiadást és járulékot kell 

megtervezni. 

Tartósan üres álláshelynek minősül, ha a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) – 

január 1-jétől visszaszámolva – 4 hónapot meghaladóan betöltetlen. 

A betöltetlen álláshelyek számát és okát fel kell sorolni. Jogszabály szerint üres álláshelyre 

bérkiadást kötelező tervezni.  

Felhívom az intézményvezetők figyelmét az üres álláshelyek fenntartó részére történő kötelező 

jelentéstételére! 

A jubileumi jutalmat személyre lebontva kell megtervezni. 

 

Az érintett intézmények dolgozói részére egységesen 5.000.- Ft/fő/hó készpénz kifizetése kerül 

tervezésre. 

Eredeti előirányzatként kell megtervezni a bérkompenzáció és a pótlékok éves összegét.  



 

Munkaadókat terhelő járulékok tervezése 
A járulékok mértékét az országgyűlés által elfogadott mértékben kell tervezni. 

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható 

bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben legfeljebb 1000 forint, melyet a költségvetésben 

tervezni kell.  

 

Dologi kiadások tervezése 

 

Alapeset: a dologi kiadások emelkedése 2018. évre nem ismerhető el. Ez azt jelenti, hogy a 

tervezés során kiinduló adat a 2017. évi eredeti előirányzat, összehasonlítva a 2017. évi III. 

negyedéves teljesítési adat 12 havi szintre hozásával (III. negyedévi teljesítés /9 hó x 12 hó). Ha a 

teljesítésből számított adat a kisebb, mint a 2017. évi eredeti előirányzat akkor azt kell figyelembe 

venni 2018. évi tervadatként. (Tulajdonképpen a két számított adatból a kevesebbel kell számolni.)  

 

Továbbra sem vehetők figyelembe a 2017. évi egyszeri alkalommal jelentkező kiadások, 

ugyanakkor figyelembe kell venni a 2018. évi várható egyszeri kiadásokat, melyeket indokolni kell. 

 

Karbantartási kiadásoknál meg kell határozni, hogy az intézmények milyen karbantartási munkákat 

kívánnak végezni, (gép, épület stb.) ehhez kell költségvetést készíteni. A költségvetés készítése 

kötelező! 
A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tételesen kell megtervezni.  Az intézményeknek elsősorban a 

jogszabály által előírt eszközjegyzékben meghatározottak kell figyelembe venni. 

 

A képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, hogy határozza meg, 

hogy az értékcsökkenésből adódó eszközpótlásokat milyen százalékos mértékben kell tervezni.  

 

Az Önkormányzatnak általános-, és céltartalékot kell képeznie. 

 

3. Fejlesztési kiadások tervezése 

 

Kötelezően kell tervezni a 2018. évi költségvetés terhére előzetesen vállalt kötelezettségeket.  

A tervezésnél figyelembe kell venni a folyamatban lévő pályázatokat.  

 

Amennyiben a 2018. évben a tervezetten felüli realizálódott fejlesztési többletbevétel lehetővé teszi 

további fejlesztések megvalósítását, arról a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata 

alapján a Képviselő-testület év közben dönt. Addig az így keletkezett bevételt fejlesztési 

céltartalékként kell elkülöníteni.  

A fejlesztési kiadások forrása pályázati pénzeszköz, fejlesztési bevétel vagy fejlesztési hitel lehet. 

A Bizottságnak 2018. január 15-ig kell meghatároznia és rangsorolnia a 2018. évi fejlesztéseket.  

 

Az Önkormányzat kiemelt, elsődleges fejlesztésként kezeli: 

 a folyamatban lévő 2018. évre áthúzódó beruházásokat, 

 hatósági ellenőrzések által előírt beruházásokat, 

 pályázati forrásból megvalósuló beruházásokat. 

 

Az anyagi forrásokra való tekintettel a mértékletes és a valóságot figyelembe vevő tervezésnek kell 

érvényesülnie.   

 A költségvetési tervezés további feladatai 

 

 Az Intézmények 2017. december 20-ig készítsék el a számszaki költségvetési tervezetet az 



irányelvek szerint. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 2018. évi költségvetés tervezetét legkésőbb 2018. február 15-ig 

terjessze a Képviselő-testület elé, oly módon, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a 

Képviselő-testület üléséig véleményezze azt. 

 

Enying, 2017. december 05. 

 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt sk. 

jegyző 

  



Tisztelt Intézményvezetők! 

 

 

Fentieket figyelembe véve kérem, hogy a számszaki 2018. évi költségvetés tervezetét állítsák össze 

és azt 2017. december 20. 12.00 óráig a pénzügyi és adóigazgatási osztályvezetőnek személyesen 

szíveskedjenek leadni. 

A bérek tervezése során kérem a már meg szokott táblákat használni, az abban szereplő adatokat 

összesíteni annak érdekében, hogy a számok ellenőrizhetőek legyenek. Az előirányzatokat a 

pénzügy által elektronikusan is megküldött táblázatban célszerű már most jogcímenként tervezni, 

mivel az elemi költségvetés készítéséhez szükség lesz az adatokra. 

 

Amennyiben a költségvetési tervezet összeállításával kapcsolatban kérdése vagy problémája van 

telefonon vagy személyesen keresse fel az osztályvezetőt. 

 

Enying, 2017. december 06. 

Tisztelettel: 

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt sk. 

jegyző 

  



HATÁROZATI JAVASLAT 

(PTFB részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának .../2017. (XII. 

11.) határozata a 2018. évi költségvetési tervezet összeállításához készített irányelvek 

elfogadásáról: 

 

A PTFB a következő határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra: 

 

„A képviselő-testület 

 

Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló tervezés irányelveit megtárgyalta 

és azt a határozat elválaszthatatlan melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: Folyamatos (Áht-ben meghatározottak szerint) 

Felelős: Viplak Tibor polgármester” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

(KT részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (XII.11.) határozata a 2018. évi 

költségvetési tervezet összeállításához készített irányelvek elfogadásáról: 

 

A képviselő-testület Enying Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló tervezés 

irányelveit megtárgyalta és azt a határozat elválaszthatatlan melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: Folyamatos (Áht-ben meghatározottak szerint) 

Felelős: Viplak Tibor polgármester 







 

 
Oldal 1 

 
  

S Ü R G Ő S S É G I  I N D Í T V Á N Y  
Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 

2017. december 11. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

és  

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 2017. december 11. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére 

 

Tárgy: Enying, Kossuth L. u. 29. száma alatti épület tetőszerkezet helyreállítására vonatkozó – 

szakvélemény ajánlat elfogadása 

 

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester 

Készítette: Révfalusi László településfejlesztési, üzemeltetési és foglalkoztatási osztályvezető  

       Patai Katalin műszaki referens 

Iktatószám: 01/4511-12/2017 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/minősített 

A szavazás módja:         nyílt / titkos 

 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:   egyszerű/minősített 

A szavazás módja:         nyílt / titkos 

 

Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság és Képviselő-testületet elé, az Enying Kossuth L. u. 29. szám alatti 

önkormányzati ingatlanon lévő földszintes épület tetőszerkezet helyreállítására vonatkozó – 

szakvélemény és költségbecslésre érkezett ajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést. 

 

Az indítvány sürgősségi tárgyalását az épület mielőbbi helyreállítási munkáinak megkezdése indokolja 

figyelemmel a téli időjárási körülményekre. 

1. Előzmények 

2017. október 29-ről 30.-ra virradó éjszaka az Enying, Kossuth 

L. u. 29. szám alatt található önkormányzati ingatlanon lévő 

földszintes épület tetőhéjlásának egy részét, a viharos szél 

feltépte és az ingatlan udvarára sodorta. Az épület feltépett tető 

héjalása fémlemez borítású volt – több mit 100 m
2
-en - teljes 

egészében leszakította a viharos szél. A felszakított fémlemez 

darabok a tető lécezését és palafedésű részeit több helyen 

összetörte. 

Az épület „rövid távú” állagmegóvásának érdekében a 

Városgondnokság a szükséges intézkedéseket megtette.  A 

tetőhéjalás sérült részeit ideiglenesen fóliatakarással bevonta, a törött lécezéseket és palákat helyenként 

pótolta 

Ez Enyingi Polgármesteri Hivatal részéről a TÜF osztály képviselői is helyszíni bejárást tartottak és azt 

tapasztalták, hogy az épület- és tetőszerkezet állaga erősen károsodott, több helyen a korábbi javítások 

nyomai láthatók. 

Az önkormányzat képviseletében 2017.10.30-án megküldésre került a biztosítónknak a káresemény 

bejelentése, egyben kértük, hogy a kárt a biztosítás terhére rendezzék. Önkormányzatunk biztosítója a 

Groupama Biztosító Zrt. felmérte a károkat, az ügyintézés folyamatban van. 

Vis maior eseménnyel kapcsolatban 2017. november 06-án az Önkormányzat képviseletében bejelentést 

tettünk.  

 



 

 
Oldal 2 

 
  

A Fejér Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálya  2017. november 28-

án 9:00 órakor helyszíni vizsgálatot tartott a vis major támogatási igényléssel kapcsolatban. 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 437/2017. (XI. 29.) határozata szerint, a TÜF 

osztály árajánlatot kért szakértői vélemény és költségbecslés készítésre, az alábbi szerint:  

- Rezgő Erik, (Rezgő Mérnöki Iroda Kft.) 8229 Csopak, Erdőalja u. 20. 

- Kiss Tamás, (Trans - Statika Mérnöki Kft) 8143 Sárszentmihály, Harangvirág utca 1. 

- Bakos László, 8200 Veszprém, Vécsey K. utca 9. I. em. 3. 

- Marczell Kolos, (Marczell Mérnökiroda Bt.) 2483 Gárdony, Kossuth L. u. 29. 

- Egyed László, 8000 Székesfehérvár, Vágujhelyi utca 20. 

- Édes Szilárd, 8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 20. 

A megadott 2017.12.07-i határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek: 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

2. Jogszabályi hivatkozások: 
- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet 

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: - a 2017. évi 

költségvetés terhére. 

4. mellékletek: 
- 1.sz. melléklet - Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 437/2017. (XI. 29.) 

határozata  

- 2. sz. melléklet - Enying Város Önkormányzata – árajánlat kérő levele 

- 3. sz. melléklet - Rezgő Erik (Rezgő Mérnöki Iroda Kft.) – árajánlata 

- 4. sz. melléklet - Kiss Tamás (Trans - Statika Mérnöki Kft.) - árajánlata 

- 5. sz. melléklet - Marczell Kolos (Marczell Mérnökiroda Bt.) – árajánlata 

- 6. sz. melléklet - Édes Szilárd e.v. –árajánlata 

 

Enying, 2017. december 11. 

Tisztelettel: 

 

Viplak Tibor 

polgármester s.k.  

NÉV SZAKVÉLEMÉNY KÖLTSÉGBECSLÉS MEGJEGYZÉS

1. REZGŐ ERIK
a 9/2011. (II.15.) Korm. Rendeletben 

előírtz"SZÉS1" műszaki szakértői 

jogosultsággal rendelkezik

2. KISS TAMÁS
a 9/2011. (II.15.) Korm. Rendeletben 

előírtz"SZÉS1" műszaki szakértői 

jogosultsággal rendelkezik

3. BAKOS LÁSZLÓ
4. MARCZELL KOLOS 140.000,-ft ÁFA mentes nem adott nem teljes körű az ajánlat

5. EGYED LÁSZLÓ

6. ÉDES SZILÁRD

a 9/2011. (II.15.) Korm. Rendeletben 

előírtz"SZÉS1" műszaki szakértői 

jogosultsággal NEM rendelkezik

120.000,-ft + 27% ÁFA = 152.400,-ft

100.000,-ft ÁFA mentes 

230.000,-ft + 27% ÁFA = 292.100,-ft

nem adott

nem adott

ENYING, KOSSUTH L. U. 29. ÉPÜLET KÁROSODOTTTETŐSZERKEZET HELYREÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ  

SZAKVÉLEMÉNY + KÖLTSÉGBECSLÉS KÉSZÍTÉSE

ÁRTÜKÖR (2017.12.07)



 

 
Oldal 3 

 
  

HATÁROZATI JAVASLAT 

(PTFB részére) 

 

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának____/2017. (XII. 11.) 

határozata az Enying, Kossuth L. u. 29. száma alatti épület tetőszerkezet helyreállítására 

vonatkozó szakértő kiválasztására vonatkozóan: 
 

A Bizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a képviselő-testület elé: 

 

„A képviselő-testület 

 

1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, 

 

2. a szakvélemény és költségbecslés elvégzését és a szakértő megbízását indokoltnak tartja, 

 

3. az Enying, Kossuth L. u. 29. száma alatti épület tetőszerkezet helyreállítására vonatkozó 

szakértő kiválasztására vonatkozóan lefolytatott beszerzési eljárást Enying Város 

Önkormányzata és Szervei beszerzési szabályzata alapján eredményesnek minősíti, 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy Rezgő Erik (Rezgő Mérnöki Iroda Kft. - 8229 Csopak, Erdőalja u. 

20.) bruttó 152.400,- Ft összegű ajánlata alapján, az ott meghatározottak szerint az 

önkormányzat nevében szerződést kössön a szakvélemény és költségbecslés elkészítésére. 

 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: 2017. december 15.” 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ….. /2017. (XII. 11.) határozata az Enying, 

Kossuth L. u. 29. száma alatti épület tetőszerkezet helyreállítására vonatkozó szakértő 

kiválasztására vonatkozóan: 

 

A képviselő-testület  

1. az előterjesztésben foglaltakat megismerte és tudomásul vette, 

 

2. a szakvélemény és költségbecslés elvégzését és a szakértő megbízását indokoltnak tartja, 

 

3. az Enying, Kossuth L. u. 29. száma alatti épület tetőszerkezet helyreállítására vonatkozó 

szakértő kiválasztására vonatkozóan lefolytatott beszerzési eljárást Enying Város 

Önkormányzata és Szervei beszerzési szabályzata alapján eredményesnek minősíti, 

 

4. felkéri a Polgármestert, hogy Rezgő Erik (Rezgő Mérnöki Iroda Kft. - 8229 Csopak, Erdőalja u. 

20.) bruttó 152.400,- Ft összegű ajánlata alapján, az ott meghatározottak szerint az önkormányzat 

nevében szerződést kössön a szakvélemény és költségbecslés elkészítésére 

 

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző 

Határidő: azonnal 
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S Ü R G Ő S S É G I  I N D Í T V Á N Y  

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának  

2017. december 11. napján tartandó soron következő (rendes) nyílt ülésére 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. december 11. napján tartandó soron kívüli (rendkívüli) nyílt ülésére 

 

Tárgy:  Döntés a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú „Enying Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat keretein 

belül történő eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatokról 

 

Előterjesztő:  Viplak Tibor polgármester 

Készítette:  Junacsek Krisztina Éva könyvelő 

 

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszerű / minősített  

A szavazás módja:       nyílt/ titkos 

 

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be az 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat tekintetében. 

1. Előzmény 

Az Önkormányzat 7.000.000,- forint (100 % vissza nem térítendő) támogatásban részesült 

a fenti pályázat tekintetében.  

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: ASP rendelet) szabályozza az ASP rendszer bevezetését és működését. 

A Kormány a Partnerségi megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi 

színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság 

növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony 

közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati 

elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált 

ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az 

önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani. 
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Enying Város Önkormányzata három ajánlattevőt keresett meg 10 db munkaállomás (MS 

Windows operációs rendszerrel és MS Office irodai alkalmazásokkal) és 2 db monitor 

beszerzésére vonatkozóan. 

A 3 beérkezett ajánlat összevetését követően megállapítható, hogy a Computer Imperium Kft. 

ajánlata a legkedvezőbb, mely esetében a vállalási ár nettó 2.157.220,- forint+ áfa, vagyis 

bruttó 2.739.680,- forint, amit további 50.000 Ft telepítési költség terhel. 

1. 10 db Munkaállomás (Windows operációs rendszerrel és MS Office irodai 

alkalmazásokkal) 

 

Név Cím Nettó Áfa Bruttó 

Computer Imperium 

Kft. 

1042. Budapest, 

Árpád út 97. 

2.086.370 Ft 563.330 Ft 2.649.700 Ft 

Pálma Computer Team 

Kft. 

6000. Kecskemét, 

Széchenyi tér 14. 

2.183.150 Ft 589.000 Ft 2.772.150 Ft 

PROINF Technology 

Kft. 

8600. Siófok, Fő tér 8. 2.581.789 Ft 697.083 Ft 3.278.873 Ft 

 

2. 2 db Monitor 

 

Név Cím Nettó Áfa Bruttó 

Computer Imperium 

Kft. 

1042. Budapest, 

Árpád út 97. 

70.850 Ft 19.130 Ft 89.980 Ft 

Pálma Computer Team 

Kft. 

6000. Kecskemét, 

Széchenyi tér 14. 

68.944 Ft 18.616 Ft 87.560 Ft 

PROINF Technology 

Kft. 

8600. Siófok, Fő tér 8. 67.600 Ft 18.252 Ft 85.852 Ft 

 

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy jelen költségek ismeretében a legjobb ajánlat 

alapján a beszerzés, a pályázat keretein belül 2.401.960 forint erejéig finanszírozható, ezen 

felül szükséges 387.720 forintot önerőként biztosítani. 

Jelen előterjesztés sürgősséggel való tárgyalását az ajánlati kötöttség határideje indokolja. (Az 

árajánlatok teljes körűen a bizottsági ülés meghívójának kiküldését követően álltak 

rendelkezésre.) 

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását!  

 

1. Jogszabályi hivatkozások 

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
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- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 26/2017. 

(XI. 30.) önkormányzati rendelet 

 

2. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor 

megnevezése 

A pályázat terhére 2.401.960 forint biztosítható, a szükséges önerő mértéke: 387.720 forint, 

mely a 2017-es költségvetésben eredeti előirányzatként rendelkezésre áll. 

 

3. Határozati javaslatok 

- mellékletben  

4. Melléklet 

- ajánlatok 

- ajánlatkérő 

- Támogatói okirat 

 

Enying, 2017. december 11. 

 

 

Viplak Tibor 

polgármester s. k. 
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Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága részére 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága ___/2017. 

(XII.11.) határozata az KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat keretein belül 

eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatokról:  

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati 

javaslatot terjeszti a Képviselő-testület elé: 

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. az eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megállapítja, hogy a Computer Imperium Kft. (1042. Budapest, Árpád út 97.), 

2017.12.05. napján kelt ajánlata a legkedvezőbb, így a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-

2017-01064 számú Enying Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” 

elnevezésű pályázat keretein belül megrendeli nevezett gazdálkodótól az ajánlat 

szerinti eszközöket, 

4. a 3. pontban meghatározott eszközbeszerzésre bruttó 2.739.680,- forintot és 50.000 Ft 

telepítési költséget, azaz összesen 2 789 680 forintot a következők szerint biztosít: A 

pályázat keretein belül 2.401.960 Ft kerül finanszírozásra, az ezen felül keletkező 

387.720 Ft önerő összege az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében eredeti 

előirányzatként biztosított, 

5. felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő beszerzési szerződés 

önkormányzat nevében történő megkötésére. 

Határidő: 1. – 3. pontok vonatkozásában azonnal, 4. pont tekintetében értelemszerűen, 5. 

pont tekintetében az ajánlati kötöttségnek megfelelően 

Felelős: Viplak Tibor polgármester” 
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének___/2017. (XII.20.) határozata az 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város Önkormányzata ASP 

központhoz való csatlakozás”  elnevezésű pályázat keretein belül eszközbeszerzésre 

vonatkozó ajánlatokról:  

„A képviselő-testület  

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat, 

2. az eszközbeszerzésre vonatkozó beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 

3. megállapítja, hogy a Computer Imperium Kft. (1042. Budapest, Árpád út 97.), 

2017.12.05. napján kelt ajánlata a legkedvezőbb, így a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-

2017-01064 számú Enying Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” 

elnevezésű pályázat keretein belül megrendeli nevezett gazdálkodótól az ajánlat 

szerinti eszközöket, 

4. a 3. pontban meghatározott eszközbeszerzésre bruttó 2.739.680,- forintot és 50.000 

Ft telepítési költséget, azaz összesen 2 789 680 forintot a következők szerint biztosít: 

A pályázat keretein belül 2.401.960 Ft kerül finanszírozásra, az ezen felül keletkező 

387.720 Ft önerő összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében  eredeti 

előirányzatként biztosított, 

5. felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő beszerzési szerződés 

önkormányzat nevében történő megkötésére. 

Határidő: 1. – 3. pontok vonatkozásában azonnal, 4. pont tekintetében értelemszerűen, 5. 

pont tekintetében az ajánlati kötöttségnek megfelelően 

Felelős: Viplak Tibor polgármester” 





























 
                                                                   Iktatószám: IKT-2017-114-I1-00002638 

TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint
Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati  ASP  rendszer  országos  kiterjesztéséhez c.  felhívás  alapján  ENYING  VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA , mint Kedvezményezett 

Székhely: 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26 
Azonosító szám ( törzs szám):  727387 
Adószám: 15727385-2-07 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11500092-11110000-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Viplak Tibor - POLGÁRMESTER 

 2017.03.13. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”. 

Értesítem,  hogy  a  Támogató  a  „ENYING  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA ASP  KÖZPONTHOZ  VALÓ
CSATLAKOZÁSA”  című  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 azonosító  számú támogatási  kérelmet
elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A  támogatás  tárgya  „ENYING  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA  ASP  KÖZPONTHOZ  VALÓ
CSATLAKOZÁSA” című,  a  támogatási  kérelemben  és  annak  mellékleteiben  rögzített  Projekt
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi  költségvetési  előirányzatból
vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

A Kedvezményezett 7 000 000 Ft, azaz hétmillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult,
melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani. 

A Projekt megvalósításának kezdete: 2017.03.16. 
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja:  2014.01.01 
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30. 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29. 

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le
nem vonható ÁFA-val számított  maximális  elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft,  azaz  hétmillió
forint. 

A Támogatás intenzitása: 100 % 

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 100 %-a.
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Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint. 
 
Támogatás jogcíme 

A 2014-2020  programozási  időszakra  rendelt  források  felhasználására  vonatkozó  uniós  versenyjogi
értelemben  vett  állami  támogatási  szabályokról  szóló  255/2014.  (X.10.)  Korm.  rendeletben  (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból1 
7 000 000  Ft,  azaz  hétmillió  forint  nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti  állami
támogatásnak. 

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett  a  Projektet  a  támogatási  kérelemben,  valamint  a  3.  mellékletben  meghatározott
műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás
és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is. 
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a  2014–2020 programozási  időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet)  1.  mellékletének  65.4  pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni. 

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. 
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.  

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek
A  Projekt  fizikai  befejezésének  igazolásaképpen  Kedvezményezett  (közös  önkormányzati  hivatal
székhelyének  feladatait  ellátó  önkormányzat  Kedvezményezett  esetében  a  társulásban  részt  vevő
valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt
záró beszámolójához csatolni. 

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a
módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.  31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet,  továbbá az Általános
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az
Okirat  és  az  ÁSZF szempontjából  releváns  jogszabályok  hatálybalépésével  minden külön  intézkedés
nélkül módosulnak.
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A  Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy  –  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  előírásainak  megfelelően  –  a  projektadatlapon
feltüntetett  projektfelelős,  a  projektadatlapon  és  mellékleteiben  feltüntetett  más  személyek,  illetve  a
Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát,  statisztikai  módszerekkel  történő feldolgozását  is)  kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett  szavatol  azért,  hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A  Kedvezményezett  és  a  Támogató  közötti  kapcsolattartás  272/2014.  (XI.  5.)  Korm.  rendelet  1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az ÁSZF-ben hivatkozott  mellékletek,  továbbá a, felhívás,  a támogatási  kérelem és annak mellékletét
képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu   oldalon található meg. 

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. 

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton
megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. május 5. 

Támogató
Dányi Gábor

Európai Uniós Fejlesztések
Koordinációjáért Felelős Helyettes

Államtitkár, az irányító hatóság
vezetője 

Miniszterelnökség

Mellékletek:
1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai 
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

1. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

Kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Kötelezőe
n előírt

nyilvánoss
ág

biztosításá
nak

költsége

Kötelezőe
n előírt

nyilvánoss
ág

biztosításá
nak

költsége

27 559 7 441 35 000 1 35 000 35 000 100 A jogszabályok 
által előírt 
tájékoztatás és 
nyilvánosság 
biztosítása

Projekt menedzsment Projektme
nedzsmen
t költség

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

i -
munkabér

143 443 0 143 443 1 143 443 143 443 100 Projektmenedzs
ment személyi 
jellegű 
kifizetéseinek 
fedezetére

Projekt menedzsment Projektme
nedzsmen
t költség

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

Projektme
nedzsmen
t személyi

jellegű
ráfordítása

31 557 0 31 557 1 31 557 31 557 100 Projektmenedzs
ment személyi 
jellegű kifizetései
járulékainak 
fedezetére
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

i -
foglalkozta

tást
terhelő
adók,

járulékok

Tesztelés, élesítés Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

munkabér

229 508 0 229 508 1 229 508 229 508 100 Valamennyi ASP 
szakrendszer 
tekintetében a 
tesztelés és 
élesítési 
feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
ráfordítások

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminőségének
javítása, migrációja

Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

munkabér

325 410 0 325 410 1 325 410 325 410 100 A 
szakrendszerek 
migrációját 
részben az adott 
szolgáltatóval, 
részben saját 
munkaerő 
ráfordítással 
végezzük. Az 
adattisztítási és 
migrációs 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
ráfordítások

Tesztelés, élesítés Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

foglalkozta
tást

terhelő
adók,

járulékok

50 492 0 50 492 1 50 492 50 492 100 Valamennyi ASP 
szakrendszer 
tekintetében a 
tesztelés és 
élesítési 
feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
kifizetések 
járulékai

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminőségének
javítása, migrációja

Szakmai
megvalósí

tásban
közreműk

ödő
munkatárs

ak
költségei

Szakmai
megvalósí

táshoz
kapcsolód
ó személyi

jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósí

tás
személyi
jellegű

ráfordítása
i -

foglalkozta
tást

terhelő

71 590 0 71 590 1 71 590 71 590 100 A 
szakrendszerek 
migrációját 
részben az adott 
szolgáltatóval, 
részben saját 
munkaerő 
ráfordítással 
végezzük. Az 
adattisztítási és 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

adók,
járulékok

migrációs 
feladatok 
kapcsán 
felmerülő 
személyi jellegű 
kifizetések 
járulékai.

Önkormányzatok
elektronikus

ügyintézéséhez
kapcsolódó feltételek

kialakítása

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Egyéb
szakértői

szolgáltatá
s költségei

Szakértői
díjak

606 299 163 701 770 000 1 770 000 770 000 100 Az 
elektronikusan 
kitölthető 
űrlapokhoz 
kapcsolódó 
önkormányzati 
feladatok 
ellátását külső 
szakértői 
szolgáltatással 
kívánjuk ellátni

Működésfejlesztés és
szabályozási keretek

kialakítása

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Egyéb
szakértői

szolgáltatá
s költségei

Szakértő
díja

661 417 178 583 840 000 1 840 000 840 000 100 A kötelező és az 
azon felül vállalt 
szabályzatok 
aktualizálását 
külső szakértő 
bevonásával 
kívánjuk 
megvalósítani.
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Monitor
alapkonfig

uráció 

37 008 9 992 47 000 2 94 000 94 000 100 Az ASP 
rendszert 
használók 
részére 2 db 
monitor 
beszerzése 
indokolt.

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Switch
eszköz 2.

129 921 35 079 165 000 3 495 000 495 000 100 Az adatátviteli 
egység az 
informatikai 
rendszer 
átalakításához 
szükséges. Az 
ASP rendszerbe 
csatlakozó 
köztisztviselők 
száma 
megkívánja a 24 
LAN portos 
switch 
beszerzését.

Önkormányzati
szakrendszerek

adatminőségének
javítása, migrációja

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód

Egyéb
szakértői

szolgáltatá
s költségei

Adatbázis
felmérése

k és
tisztítás

900 000 243 000 1 143 000 1 1 143 000 1 143 000 100 A 
szakrendszerek 
migrációját 
részben az adott 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

ó
szolgáltatá

sok
költségei

szakértői
szolgáltatá
s költsége

szakrendszerek 
szolgáltatóival 
végezzük.

Oktatásokon történő
részvételhez kapcsolódó

utazás

Szakmai
tevékenys
égekhez

kapcsolód
ó

szolgáltatá
sok

költségei

Képzéshe
z

kapcsolód
ó

költségek

Képzésen
résztvevők

helyközi
utazási

költsége

210 000 0 210 000 1 210 000 210 000 100 Az 
önkormányzat 
ASP 
rendszerben 
érintett 
dolgozóinak az 
oktatásokon 
történő 
részvételéhez 
kapcsolódó 
helyközi utazási 
költségei

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Kártyaolva
só

alapkonfig
uráció

10 228 2 762 12 990 15 194 850 194 850 100 A kártyaolvasó 
minden 
munkaállomás 
kötelező 
tartozéka. Az 
önkormányzat 
ennek 
megfelelően az 
ASP 
rendszerhez 
csatlakozó 15 
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

köztisztviselője 
részére biztosítja
az eszközt

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Rack
szekrény

1.

45 819 12 371 58 190 1 58 190 58 190 100 A rack szekrény 
az informatikai 
és 
telekommunikáci
ós 
berendezések, 
valamint a 
kábelezési 
termékek 
tárolását és 
rendszerezését 
elősegítő 
eszköz. A 
strukturált 
hálózat 
kiépítéséhez 
szükséges rack 
szekrény a 
switchek, 
szünetmentes 
tápegység, 
modem, rooter, 
és a 
telefonközpont 
elhelyezésére.
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Tevékenység neve
Költség

kategória
Költségtí

pus
Megnevez

és

Nettó
egységár

(Ft)

Nettó
egységárr

a jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár

(Ft) 

Menny
iség
(db)

Elszámol
ható

költség
(Ft)

Támogatá
si összeg

Támogatá
si

százalék
(%)

Részletezés

Eszközbeszerzés Beruházás
hoz

kapcsolód
ó

költségek

Eszközbe
szerzés
költségei

Munkaállo
mások MS
Windows
környezet

ben

181 729 49 067 230 796 10 2 307 960 2 307 960 100 Az ASP 
rendszert 
használók 
részére 10 db 
munkaállomás 
beszerzése 
indokolt.

Összesen: 7 000 000 7 000 000
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

2.melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források (Ft) %

I.  a  támogatási  konstrukció  keretében  igényelt  vissza
nem  térítendő  támogatás  (Ft)  (egyeznie  kell  a
költségvetés végösszegével)

7 000 000 100,00%

Projekt elszámolható költsége 7 000 000 100,00%
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

3. melléklet  
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldk
ő

sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó

műszaki-szakmai
eredmény 

Műszaki szakmai
eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000
Beszerzett,

üzembe helyezett
eszközök

Az ASP Korm.
rendelet 2. számú

mellékletében
foglalt

paraméterekkel
rendelkező, az
önkormányzati
ASP rendszer

szakrendszereinek
használatához

szükséges
beszerzett,

üzembe helyezett
eszközök a

kártyaolvasók
kivételével

16 DB

1 2018.06.30. A vállalásban részletezett 7 000 000 Beszerzett, Munkaállomásonk 15 DB
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Mérföldk
ő

sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó

műszaki-szakmai
eredmény 

Műszaki szakmai
eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

valamennyi feltétel és cél
megvalósul a projekt zárásának

időpontjáig

üzembe helyezett
kártyaolvasó

eszköz

ént, azaz
összesen 15

darab
kártyaolvasó

eszköz
beszerzése és

üzembe helyezése

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000

Megfelelő
minőségű,
átadható

adatállomány,
sikeres

migráció/adatbetöl
tés az egyes

szakrendszerek
tekintetében

Az ASP egyes
szakrendszereihez
való csatlakozás
feltételeként a

megfelelő
minőségű,
átadható

adatállományok
előállítása, és

sikeres migrációja

7 DB

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000

Módosított/új
szabályzatok és /

vagy
önkormányzati

rendeletek

3 darab szabályzat
módosítása az

ASP
szakrendszereinek

megfelelően

3 DB

1 2018.06.30. A vállalásban részletezett 7 000 000 Önkormányzat Átadási folyamat. 7 DB
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Mérföldk
ő

sorszám
a

Mérföldkő
elérésének
tervezett
dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
eléréséig

felhasználni
tervezett

támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó

műszaki-szakmai
eredmény 

Műszaki szakmai
eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény

számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

valamennyi feltétel és cél
megvalósul a projekt zárásának

időpontjáig

által letesztelt,
élesített

keretrendszer és
szakrendszeri
csatlakozás,
adatátadási
folyamat –

Rendszercsatlako
zás esetén

Belső erőforrások
felhasználásával

letesztelt és
ellenőrzött

megfelelően
működő

szolgáltatások 

1 2018.06.30.

A vállalásban részletezett
valamennyi feltétel és cél

megvalósul a projekt zárásának
időpontjáig

7 000 000

Ügyfelek által
igénybe vehető,
elektronikusan

indítható
ügytípusok száma

A helyi iparűzési
adóbevallás

beadás ügytípus
vonatkozásában

elektronikus
ügyindítás

lehetőségének
biztosítása

1 DB
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

4. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató
megnevezése

Mértékegység
Bázisérték

dátuma
Bázisérték Cél dátuma Cél változás

Cél
összváltozás

Cél kumulált

Szervezetfejlesztéssel  érintett  szervezetek
száma 

Darab
2017.03.06. 0

Szervezetfejlesztéssel  érintett  szervezetek
száma 

Darab
2018.06.30. 1 1 1
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Támogatási kérelem azonosító száma:  KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064  

Kedvezményezett: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Projekt címe: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA 

5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység Irányítószám Közterület Házszám Elsődleges helyszín

Enying 8130 Kossuth Lajos utca 26 Fő megvalósítási helyszín
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