Jegyzőkönyv
Készült: Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14.-én
11 óra kezdettel megtartott üléséről
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme ( 8371 Nemesbük, Petőfi u.1.)
Jelen vannak: dr. Simotics Barnabás polgármester
Frankovics József alpolgármester
Simotics Imre képviselő
Dr. Prótár Henrietta aljegyző tanácskozási joggal valamennyi napirendhez
Igazoltan távol van: Baumgartner Irén képviselő, Győrfiné Lettner Zsuzsanna
képviselő
dr. Simotics Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes- mivel az 5 tagú Képviselő-testületből 3 képviselő jelen
van. Javaslatot tett a napirendre, a képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot 3 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:
1./Nemesbük Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
2.) Lakossági csatornatámogatás igénylés benyújtása
( Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
3.) Orosz János kártérítési kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
4.)Keszthely és környéke LEADER csoporthoz csatlakozás
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
5.) Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése” elnevezésű pályázat
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Nemesbük Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester

Dr. Simotics Barnabás polgármester : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:

Tisztelt Képviselő-testület!
Indokolás a 2014. évi költségvetési rendelethez:
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselőtestület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos
teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.
A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok
tartalmazzák:
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.
rendelet
Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a
rendelettervezetet.
Az Áht. 24. §. (2) bekezdés értelmében a jegyző által elkészített költségvetési
rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő
negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.
Fenti jogszabálynak és a 2014. januári ülésen elhangzottaknak megfelelően készítettük el Nemesbük
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét.
A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező
feladatok, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges
kiadások és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat kötelező
feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti az önként vállalt feladatokat. A költségvetési rendeletben
működési hiány nem tervezhető.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 117-118.§-ai rendelkeznek a
helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszeréről. A hatályba lépés dátuma 2013. január 1, 2013.
évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással a helyi
önkormányzatok által csak a kötelezően ellátandó, törvényben meghatározott feladatok ellátásának
működési kiadási fedezetét biztosítja. A 2014. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
- Magyarország 2014. évi költségvetési törvényének az önkormányzatokra vonatkozó
szakaszait
- A Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait
- Az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat
- az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.

Az Áht. 26. § (1) bekezdése és az Ávr. 29. §. (1) bekezdése alapján elkülönül a helyi
önkormányzat és az önkormányzati hivatal költségvetésétől a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése is.
A Helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési
bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai
között kell szerepeltetni.
Az Áht 102. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a bevételeket és
kiadásokat megfelelő csoportosításban, a vonatkozó év terv adatainak, az előző év várható, és
az azt megelőző év tény adatainak bemutatásával szerepeltetni kell. Ezt a bemutatást szolgálja
az 1. sz. melléklet.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek bemutatása (1/b számú melléklet)
Az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szerint elkülönítetten kell kezelni a helyi
önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az
önkormányzati hivatalt is -, bevételeit és kiadásait is.
A rendelkezések szerint kiemelt előirányzatonként kell bemutatni a bevételi előirányzatokat.
Ennek megfelelően kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.
A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi

adó bevételeket, normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó
egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit.
2014. évi bevételek főösszege 84973 eFt, melyből:
Intézményi működési bevételek: Összességében várhatóan 1500 eFt-os bevételi
előirányzattal tervezünk. Ezen belül: étkezési térítési díjaj 1500 eFt.
Önkormányzatok sajátos működési- közhatalmi bevételeiből várhatóan 15300 eFt bevétel
származik az idei évben. Ezen belül:
A Helyi adók tekintetében az építményadó tervezett összege 5000 eFT, telekadó tervezett összege 2000 eFt .
Iparűzési adó: 1000 eFT bevételt tervezünk, mint 2013. évben.Komunális adóra 5500 eFT-ot terveztünk.
Átengedett központi adók: A gépjármű adóból származó bevétel továbbiakban 40 %-ban illeti meg a helyi
önkormányzatokat, 1600 eFt-os előirányzat tervezése indokolt, melyből 960 eFt-ot az állam részére be kell
fizetni .
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: az IKSZT felújítás MVH támogatása 23978 eFt, amely január
hónapban megérkezett.
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések jelenleg tervezhető összege 40758 eFt, ebből :
A normatív állami támogatás és az Önkormányzati egyéb költségvetési támogatás
összege 37830 eFt.
A jövedelempótló támogatások kiegészítése a kiadási oldalon az ellátások alapján kifizetett összeg után a
központi költségvetésből az ott meghatározott mértékű % arányában igényelt támogatás. A 2014. évi
költségvetési koncepció tájékoztatást nyújtott a szociális segélyezés átalakulásáról. Az egyes jövedelempótló
ellátások finanszírozására differenciált mértékű támogatást lehet igénybe venni. A lehívható támogatások
mértékét a következő táblázatban foglaljuk össze.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS MEGNEVEZÉSE és a TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Rendszeres szociális segély 90 %
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 80 %
Lakásfenntartási támogatás (normatív) 90 %
Támogatásértékű működési bevétel: 2928 eFt- IKSZTműködéséhez való hozzájárulás és a 2013. évről
áthúzódó közmunkaprogram támogatása
Hitelfelvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei jelentősen
megváltoztak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 10. §.
(1) bekezdése szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel – érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.
(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges:
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert
pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető
kötelezettségvállalásra,
b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs
hitelre,
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint
d) a Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében a 100 millió forintot, országos
nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében pedig
a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötése.
A d) pont alkalmazása tekintetében az ugyanazon fejlesztési cél megvalósítását szolgáló fejlesztéshez
kapcsolódó ügyletek értékét egybe kell számítani.
(3) Az önkormányzat 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
Hitelfelvételre 2013. évben sor került az IKSZT beruházás miatt, a támogatásmegelőlegező hitel 2014 évre
áthúzódó része 23720 eFT volt, melyet 201 eFt kamatfizetés terhel.
Pénzforgalom nélküli bevétel – előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §.
(2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány
belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét felhalmozási célra
tervezzük, jelenleg működési kiadásra fordítjuk. A pénzmaradvány összege 3437 eFt, ebből az Óvoda
pénzmaradványa 504 eFt.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak bemutatása
Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési intézmények kiadásainak
bemutatása azonos a bevételeknél jelzettekkel . Az intézmények vezetőivel a 2014. évi
költségvetéssel kapcsolatos tárgyalás és a költségvetések elfogadása megtörtént.
A 2014. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA
A kiadások szerkezete nem változott . A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya nőtt, a
minimálbér és a garantált bérminimum növekedésével arányosan, valamint a soros lépéseknek köszönhetően is.
Személyi juttatások
Személyi juttatások jogcímnél az önkormányzat által foglalkoztatottak személyi juttatásként javasolt előirányzat
18705 e Ft. Az előirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti és a munkatörvénykönyv hatálya
alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatást tartalmazza, valamint itt jelenik majd meg a Startmunkaprogramban foglalkoztatottak bére is évközi módosítással. Bedolgozásra került a
cafetéria összege az óvoda közalkalmazottai vonatkozásában .
Munkaadókat terhelő járulékok
A társadalombiztosítási járulékot felváltja a szociális hozzájárulási adó, mértéke nem változott 27 %, összege
4662 e Ft.
Dologi kiadások
A dologi kiadások tekintetében az előirányzat tervezése takarékos gazdálkodást feltételez, tervezett összege
26180 eFt. Csak a legszükségesebb működési kiadások kerültek számbavételre. A többi kiadásunk az inflációs
várakozásoknak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza
Működési célú pénzeszköz átadás
Itt került megtervezésre a teljesség igénye nélkül:
- Zalai Falvakért Egyesület támogatása 5 eFt
- civil szervezetek támogatása
350 eFt
Támogatás értékű működési kiadás
Pénzeszköz átadásnál a közös önkormányzati hivatalhoz nem kell hozzájárulást adni, 2014 évben 1715 eFt
összeget tesz ki, amely a kötelező – gyermekjóléti, belső ellenőri- feladatok ellátása miatt jelentkezik.
Önkormányzat által folyósított ellátások
A helyi önkormányzat által folyósított ellátások összege 2747 e Ft, amely az Önkormányzat saját forrását
tartalmazza a bevételeknél ismertetett arányban, év közben módosításra kerül a ténylegesen kifizetett ellátások és
azok visszaigénylése alapján.
Ellátásonként tervezett önrész az alábbiak szerint:
 ápolási díj 750 Ft,
 foglalkozatást helyettesítő támogatás 437 e Ft,
 normatív lakásfenntartási támogatás 130 e Ft,
 önkormányzati segély 700 e Ft,
 közgyógyellátás 150 e Ft,

Felhalmozási kiadás: ( felhalmozási célú pénzeszköz átadás )
Felhalmozási kiadásunk 762 e Ft, mely a szőlőhegyi kerékpáros pihenő és az emlékmű felújítását jelenti.
Hiteltörlesztés
Az Önkormányzat 23720 eFt –ot fizet hiteltörlesztésre, ezt követően hitelállomány nem lesz.
Tartalék:
Céltartalékot 5926 eFT összegben képeztünk.
Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2014. évi költségvetésben a jelenlegi feladatok ellátásához 2014. évre az engedélyezett létszámot 10 főben
javasoljuk meghatározni, 10 fő közalkalmazott a létszám. A Startmunka-program keretein belüli
közfoglalkoztatottak száma várhatóan 3 fő.
Közvetett támogatások
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) kormányrendelet 28. §-a
rendelkezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.
Helyi rendelet alapján: az egy fős nyugdíjas háztartások részére 495 eFt kedvezmény a hulladékszállítás díjából
és 100 eFT kedvezmény a kommunális adóból.
Nemesbük Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: állami bevétel biztosítása az Önkormányzat számára
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel
alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a körjegyzőségen dolgozók
foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem
igényel

Napirenddel kapcsolatos hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal
, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag megalkotta a
3/2014.(II.18.) önkormányzati rendeletet
Nemesbük község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről:
Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(II.18.) önkormányzati rendelete
Nemesbük község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
Nemesbük Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja,
valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2)
bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján ,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. éves költségvetésről az alábbi
rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
1. §. A rendelet hatálya kiterjed Nemesbük község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.
2. §. (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Nemesbük Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Nemesbüki Óvoda
(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2014. évi bevételei-kiadásai

3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2014. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege
84973 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét
84973 ezer forintban
állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek
4. §. (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet
tartalmazza, a 3.§ -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:
a)

Önkormányzatok intézmény működési bevétele

b)
c)
d)
e)
f)

Önkormányzatok sajátos működési bevétele
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Előző év pénzmaradvány igénybevétele

1500 e Ft
15300 eFt
37830 e Ft
2928 e Ft
23978 eFt
3437 eFt

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 5500 eFt bevételt működési bevételként
tervezi és használja fel.
II. A költségvetési kiadások
5. §. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint
határozza meg:
Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
a) személyi jellegű kiadások:
b) munkaadókat terhelő járulékok:
c) dologi jellegű kiadások:
d) társadalom és szociálpolitikai juttatás
e) támogatás értékű működési kiadás:
f) működési célú pénzeszköz átadás
g) kamatkiadás
h) felhalmozási hitel visszafizetése

54565 eFt
18705 e Ft
4662 e Ft
26180 e Ft
2747 e Ft
1715 e Ft
355 e Ft
201 eFt
23720 eFt

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat , illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt
előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet
szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel
mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.
(4) A társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(5) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 5926 eFt-ban képez.
(6) A 2013. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat
felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester
gondoskodik.
6. §. (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 762 ezer forint.
(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU
támogatással megvalósuló projekt nincs 2014. évben folyamatban.
7.§ (1) A 2015. , 2016 . és 2017. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Nemesbüki Óvoda 2014. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja
meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.
(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.
III. A költségvetési létszámkeret

8. §. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 10 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)
- 3 fő közfoglalkozatásban részt vevő
állapítja meg
(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 13. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési
alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen
foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek
előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja
automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok,
amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(6) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű
felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi
létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás
nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes
hozzájárulásával tölthető be.
(7) A költségvetési szervek a 2014. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a
polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.
(8) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás
tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.
10. §. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
Nemesbüki Kirendeltsége látja el.
11. §. (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap
az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztati. A képviselő-testület
legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének
pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével –
előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. §. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást
hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon
belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott
előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember
30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.
(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében fogaltak figyelembevételével módosíthatják
egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen
költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási,
illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.
13. §. A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000 forintig saját hatáskörben
intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a
költségvetési rendelet módosítás során.
14. §. (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési
támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.
(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselőtestületi – tájékoztatás után történhet.
(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles
beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és az Ötv-ben foglaltak szerint, ha az Önkormányzat által
fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át és e
tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.
15. §. Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat a Hévíz és vidéke Takarékszövetkezet Hévízi
Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
16. §. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás,
illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000
forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület
határozatban dönt.
17. §. A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. évre 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések

18. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell
alkalmazni.
(2 A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Nemesbük, 2014. február 14.

Dr. Simotics Barnabás

Hetesi Krisztina

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve:
Nemesbük , 2014. február 18.

Hetesi Krisztina
jegyző
A rendelet mellékletei terjedelmük miatt a jegyzőkönyvhöz csatolva!

2.) Lakossági csatornatámogatás igénylés benyújtása
( Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester

Dr. Simotics Barnabás polgármester : Február 14.-ig kell benyújtania az Önkormányzatnak a
szennyvíztámogatásra a kérelmet. A rendelet kihirdetése február hónapban történt meg, ezért
a határozatot ismételten meg kell hozni. Ez a lakosságot nem érinti, csak a szolgáltatót,
javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is nyújtsák be a támogatási kérelmet.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen szavazattal,0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
15./2014.(II.14.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági víz és csatornaszolgáltatás
meghatározott díjtétel feletti támogatásának feltételeit megismerte, egyetért a
támogatási igény benyújtásával, az abban meghatározott fajlagos költség ráfordítási
adatait a támogatási igény szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat támogatási
igényének a Magyar Államkincstáron keresztül a vízgazdálkodásért felelős miniszterhez
történő benyújtásra.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

3.) Orosz János kártérítési kérelme
(Szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
Dr. Simotics Barnabás polgármester : Orosz János Gyenesdiás, Hámán Kató u. 16/a sz. alatti
lakos 2013. december hónapban kártérítési igényt nyújtott be, mivel 2013. augusztus 11.-én a
Nemesbük-Zalaköveskút összekötő úton levő kátyú miatt a gépkocsijának futóműve eltört, a
kerekek és a lengéscsillapító meghibásodtak. Mindezt rendőrség által felvett jegyzőkönyv
tartalmazza. Mivel ez az útszakasz Nemesbük Önkormányzat tulajdonát képezi, ezért
kénytelenek kártérítést fizetni, Orosz János személyesen megkereste múlt héten és sikerült a
600 Ft-os kárigényét lecsökkenteni, beleegyezett, hogy 300 eFT kártérítést fogadjon el.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület ezt hagyja jóvá.
A Képviselő-testület a javaslattal egyet értett és 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

16/2014. (II.14.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete Orosz János (Gyenesdiás, Hámán K. u.
16/a) részére a Zalaköveskút-Nemesbük összekötő úton 2013. 08.11.-én az út állapota
miatt a LAE858 frsz.-ú , Mercedes S320 CDI típusú gépjárműben bekövetkezett és a
Keszthelyi Rendőrkapitányság által felvett jegyzőkönyvvel alátámasztott kár miatt
300.000 Ft kártérítés kifizetését jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kártérítés kifizetésére.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

4.)Keszthely és környéke LEADER csoporthoz csatlakozás
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester

Dr. Simotics Barnabás : Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyenespm@t-online.hu
83/312-737, fax: 83/314-550

Tárgy: Térségfejlesztési Bizottsági meghívó
új LEADER egyesület alakító ülésre

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Polgármester Úr/Úrhölgy!
Tisztelt ZDVV tagok!

Az elmúlt héten megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának (IH) az 5./2014 (II.
6.) közleménye, a „2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a Helyi Fejlesztési
Stratégiához kapcsolódó tervezési terület (HFS tervezési terület) előzetes elismeréséről”.
Az új HFS tervezési terület alapját a közlemény szerint a 10.000 fő vagy 120 fő/km2 népsűrűség alatti
települések képezik majd. A partnerségbe a térségi együttműködés elősegítése érdekében a nagyobb városok is
bevonhatók, azonban a vidékfejlesztési források felhasználására előreláthatóan nem lesznek jogosultak.
A Helyi Akció Csoportok (HACS) a köz- és magánszféra partnerségének elve alapján alakulnak újjá.
A közlemény közzétételétől számított 15 napon belül szükséges viszont jelezni a szerveződési szándékot. Ez az
időpont 2014. február 21-ére esik! Eddig az időpontig a közlemény és e levél mellékletét képező 1. számú
melléklettel (Adatlap a Csatlakozási szándékról) kell megerősíteni önkormányzatok esetén, a képviselőtestületi pozitív döntést követően a csatlakozási szándékot. Az erről szóló képviselő-testületi határozat kivonatát
kell legkésőbb részünkre 2014. február 28-ig benyújtani (3. számú melléklet – 3 eredeti példányban).
A következő időszakban tehát a LEADER egyesületek újjáalakulnak, és a megyehatárokat át nem lépve,
valódi térségként egy járásból, egy tájegységből, egy kistérségből, vagy ezek szövetkezésével szerveződnének
újjá. Tapolca térséggel való együttműködésünk (Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig – ZDVV) így a
2014-2020 időszakot tekintve megszűnik!

Esetünkben a Keszthely térségi települési önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, teljesen
újjáalakult szervezeti formával folytathatják munkájukat. (Vagy egy új egyesület kialakításával, vagy pedig
egy már létező civil szervezet kötelékében.) Az idő rövidsége révén nagyon fontos, hogy ebben lépjünk!
A közlemény szerint a lefedni kívánt HFS tervezési területe kell, hogy igazodjon a jelen IH közleményben
meghatározott koherens térséghez.
2014. február 21-ig, tehát egyesületi közgyűlési határozat benyújtása szükséges, amelyben a tagok kifejezik az
együttműködési szándékukat és deklarálják a részvételüket a 2014-2020. közötti programozási időszak
vidékfejlesztési feladatainak ellátásában.

Nem részesülhet azonban jóváhagyásban az a kérelmet benyújtó egyesület, amely az IH által a jóváhagyás
feltételéül szabott, a lefedett terület megváltoztatására irányuló feltételnek nem tesz eleget!
Tisztelt Polgármester Úr/Úrhölgy!
Tisztelt ZDVV tag!
A jogszabályváltozások következtében a 2014. éves időszaktól deklaráltan elhangzott, legutóbb kistérségi
ülésen is, hogy Keszthely és környéke kistérség települései önálló bázistérségként fogalmaznák meg magukat.
Nem kívánunk csatlakozni semelyik, még jelenlegi formájában együttműködő LEADER HACS-hoz sem!
A kistérségből új LEADER tervezési közösséggé alakulás minden feltételének megfelelne az új együttműködés,
de a jövőben a lehetőséget nyitva szeretné hagyni minden Nyugat-Balaton térségi település számára, így Hévíz
térség települései számára is, hogy önként csatlakozhassanak ezen új vidékfejlesztési tervezési egységhez,
hiszen a fentiek értelmében a forrásallokáció fokozható, és a vidékfejlesztési tervezési célterületek is egységes
(munkahelyteremtés, turisztika) arculatba hozhatók.
Az elmúlt héten megjelent IH közlemény értelmében szeretnénk egy többlépcsős stratégiát kialakítani, melyben
tisztelettel kérem az Önök önkormányzatainak, civil szervezeteinek és vállalkozóinak segítségét és támogatását.
A legfontosabb és első lépés, a Keszthely környéki zalai térségnek szükséges egy új LEADER HACS
egyesület megalakítása.
Erre az idő rövidsége miatt valószínűleg egy új egyesületet már nem tudunk bejegyeztetni, így egy meglévő nem
működő civil – LEADER HACS címmel NEM rendelkező - egyesület felhasználásával, ennek átalakításával
tudjuk a feltételeket biztosítani.
Terveink szerint ez a zalaapáti bejegyzésű Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti lenne! (Véleményünk szerint
megbízható, lojális múlttal rendelkező egyesület, amely alapszabályában módosítható, közhasznú jogállású és
köztartozással sem rendelkezik.)
Az új HACS megalakításához szükséges alakuló egyesületi ülésre: 2014. február 18-án - 17 00 órakor
kerül sor Gyenesdiáson.
Helyszín: 8315-Gyenesdiás, Kossuth u. 97., Községháza Nagyterem.
Az ülésre szükséges elhozni a kitöltött és lepecsételt csatlakozási szándéknyilatkozatot a települési
önkormányzat, a civil szervezet és a vállalkozás részéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a soron következő testületi ülésen, de legkésőbb 2014. február 28ig testületi határozatban nyilvánítsák ki, hogy „előzetes csatlakozási szándékkal részt kívánnak venni az Együtt
Egymásért Egyesület Zalaapáti, 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes
elismerésében”.

Gyenesdiás, 2014. február 11.
Gál Lajos sk.
Gyenesdiás polgármestere
Térségfejlesztési Bizottság elnöke

Dr. Simotics Barnabás polgármester : A hévízi térség önkormányzatai csatlakoznak az új
Leader csoporthoz, javasolja, hogy az előterjesztés alapján Nemesbük Önkormányzat is ezt
tegye meg.
Napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 3 igen
szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
17/2014.( II.14.) sz. KT határozat
Nemesbük Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes csatlakozási szándékkal részt
kíván venni az Együtt Egymásért Egyesület Zalaapáti 2014-2020. közötti programozási
időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia
(HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási szándéknyilatkozat
aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Simotics Barnabás polgármester

5.) Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedés fejlesztése” elnevezésű pályázat
konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának tárgyalása
(Írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Simotics Barnabás polgármester
dr. Simotics Barnabás polgármester: Írásbeli előterjesztés alapján ismertette napirendet:
Tárgy és tényállás ismertetése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyban,
NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámmal megjelent pályázati felhívásra Hévíz Város Önkormányzata,
Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj Község Önkormányzata, Nemesbük Község
Önkormányzata és Sármellék Község Önkormányzata konzorciumi együttműködésben benyújtott
nyertes pályázat Támogatási Szerződése 2013. június 14-én hatályba lépett.
Hévíz Város Önkormányzat, mint konzorciumvezető a 4/2011. (I. 28.) Korm. rend. 61/A § (1)
bekezdésére hivatkozásul 15 %-os többlettámogatási igény kérelmet nyújtott be az Új Széchenyi
Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyet az Irányító Hatóság
2013. december 13-án jóváhagyta, így a projekt elszámolható költsége 29 453 022,- Ft-tal
emelkedett, melynek értelmében:
elszámolható költségek:
225 806 501,támogatás:
225 806 501,A „Hévízi és Hévíz környéki autóbusz megállóhelyek korszerűsítése” tárgyban indított közbeszerzési
eljárás eredményeképpen a buszöblök kivitelezésének költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Nettó
1) Hévíz Város területén 16 db már
meglévő buszmegálló, 5 db újonnan
kialakítandó buszmegálló esetében

Bruttó

74 732 819 Ft

94 910 680 Ft

11 181 587 Ft

14 200 616 Ft

Alsópáhok 1 db

2 740 632 Ft

3 480 603 Ft

Cserszegtomaj 2 db

4 040 286 Ft

5 131 163 Ft

2) Konzorciumi partner önkormányzatok
területén
újonnan
kialakítandó
buszmegállók esetében
Ezen belül:

Nemesbük 1 db

686 906 Ft

872 371 Ft

Sármellék 2 db

3 713 764 Ft

4 716 480 Ft

85 914 406 Ft
109 111 296 Ft
A nyertes ajánlattevő és a rendelkezésre álló fedezet közötti különbség 6 267 449,- Ft, mely Hévíz
Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 11.) rendelet 1/8 számú melléklete
3. pontja szerinti pályázati alap terhére átcsoportosításra kerül.
A projekt költségvetésének átdolgozására tekintettel szükséges a Támogatási Szerződés, illetve
annak mellékletét képező Konzorciumi megállapodás 3.3. és 3.4. pontjának módosítása, mely az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi:
3.3. pont az alábbiak szerint módosul:

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a
Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:
Tag neve

Feladat

1.

Hévíz Város
Önkormányzata

A projekt megvalósítása,
gesztori feladatainak
megvalósítása: a Tagok
nevében eljárva Támogatási
szerződést, annak
módosításainak
előkészítése, projekt
előrehaladási jelentéseket,
kifizetési kérelmek
elkészítése, beszerzési,
közbeszerzési eljárások
lefolytatása

2.

Alsópáhok
Község
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Község
Önkormányzata
Nemesbük
Község
Önkormányzata
Sármellék
Község
Önkormányzata

A projekt megvalósítása,
partner feladatainak
megvalósítása
A projekt megvalósítása,
partner feladatainak
megvalósítása
A projekt megvalósítása,
partner feladatainak
megvalósítása
A projekt megvalósítása,
partner feladatainak
megvalósítása

3.

4.

5.

A feladatra jutó
elszámolható
költség összege
217 138 106,- Ft
helyett
210 346 364,- Ft

A feladatra jutó
támogatás összege
217 138 106,- Ft
helyett
210 346 364,- Ft

1 272 388,- Ft
helyett
3 691 766,- Ft
3 890 597,- Ft
helyett
5 549 760,- Ft
1 015 313,- Ft
helyett
1 083 534,- Ft
2 490 097,- Ft
helyett
5 135 077,- Ft

1 272 388,- Ft
helyett
3 691 766,- Ft
3 890 597,- Ft
helyett
5 549 760,- Ft
1 015 313,- Ft
helyett
1 083 534,- Ft
2 490 097,- Ft
helyett
5 135 077,- Ft

3.4. pont az alábbiak szerint módosul:
3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat
tartalmazza.
Tag neve
Elszámolható költség
Támogatási összeg
1. Hévíz Város Önkormányzata
217 138 106,- Ft
217 138 106,- Ft
helyett
helyett
210 346 364,- Ft
210 346 364,- Ft
2. Alsópáhok Község Önkormányzata
1 272 388,- Ft
1 272 388,- Ft
helyett
helyett
3 691 766,- Ft
3 691 766,- Ft
3. Cserszegtomaj Község Önkormányzata 3 890 597,- Ft
3 890 597,- Ft
helyett
helyett
5 549 760,- Ft
5 549 760,- Ft
4. Nemesbük Község Önkormányzata
1 015 313,- Ft
1 015 313,- Ft
helyett
helyett
1 083 534,- Ft
1 083 534,- Ft
5. Sármellék Község Önkormányzata
2 490 097,- Ft
2 490 097,- Ft
helyett
helyett
5 135 077,- Ft
5 135 077,- Ft
A módosítások eredményeképpen a projekt költségvetése az alábbiak szerint alakul:

Engedélyes tervek készítése
Kiviteli tervek készítése
Közbeszerzés
ELŐKÉSZÍTÉS ÖSSZESEN
Autóbuszöblök (Hévíz 16 db meglévő, 5 db új;
Alsópáhok 1 db, Cserszegtomaj 2 db; Nemesbük 1
db; Sármellék 2 db)
Fogadóépület
Előtető
T-1. j. út
T-2. j. út
T-3. j. út
Térfigyelő rendszer + wifi
Kültéri utastájékoztató
Beltéri utastájékoztató
ÉPÍTÉS, BESZERZÉSEK ÖSSZESEN
Nyilvánosság biztosításának költségei (Hévíz 11 db "B"; "C", "D" táblák, településeken 1-1 db "C")
Könyvvizsgálat
Műszaki ellenőr
SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
ÖSSZESEN
ÖSSZESEN

Összesen
5 670 550
11 747 500
880 925
18 298 975

Önerő
1 655 028
4 738 431
122 716
6 516 175

Támogatás
összesen
4 015 522
7 009 069
758 209
11 782 800

109 111 296
31 470 364
17 301 210
45 593 400
14 074 980
57 264 820
1 644 757
1 923 408
1 000 000
279 384 235

6 267 449
0
17 301 210
45 593 400
0
0
0
0
1 000 000
70 162 059

102 843 847
31 470 364
0
0
14 074 980
57 264 820
1 644 757
1 923 408
0
209 222 176

88 643 230
31 470 364
0
0
14 074 980
57 264 820
1 644 757
1 923 408
0
195 021 559

3 480 603
0
0
0
0
0
0
0
0
3 480 603

731 037
508 000
4 762 500

0
0
1 200 012

731 037
508 000
3 562 488

716 117
508 000
3 181 488

6 001 537
303 684 747

1 200 012
77 878 246

4 801 525
225 806 501

4 405 605
210 346 364

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Hévíz, 2014. február 14.

Hévíz
Alsópáhok Cserszegtomaj
támogatás
támogatás
támogatás
4 015 522
0
0
6 145 469
143 933
287 867
758 209
0
0
10 919 200
143 933
287 867

Nemesbük
támogatás
0
143 933
0
143 933

Sármellék
támogatás
0
287 867
0
287 867

5 131 163
0
0
0
0
0
0
0
0
5 131 163

872 371
0
0
0
0
0
0
0
0
872 371

4 716 480
0
0
0
0
0
0
0
0
4 716 480

3 730
0
63 500

3 730
0
127 000

3 730
0
63 500

3 730
0
127 000

67 230
3 691 766

130 730
5 549 760

67 230
1 083 534

130 730
5 135 077
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II.
Határozati javaslat
1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte,
azt elfogadja.
2. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító
számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztésére
konzorciumi együttműködési megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint – a
támogatásban részesített projekt megvalósítására 3. számú módosítását megismerte,
jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő:
azonnali

3.

A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének előterjesztés szerinti módosítását,
továbbá elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.
Felelős: Papp Gábor polgármester
Határidő:
azonnali

Hozzászólás nem hangzott el, dr. Simotics Barnabás polgármester a konzorciumi egállapodás
módosításának elfogadását javasolta.
A Képviselő-testület 3 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
18/2014.(II.14.) sz. KT határozat
a)Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat megismerte, azt elfogadja.
b)Nemesbük község Önkormányzat Képviselő-testülete a NYDOP-3.2.1/B-12-20130007 azonosító számú pályázat, Hévíz város és környezetének közösségi
közlekedésfejlesztésére konzorciumi együttműködési megállapodását – az
előterjesztés melléklete szerint – a támogatásban részesített projekt megvalósítására
3. számú módosítását megismerte, jóváhagyta és annak aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Felelős:
Határidő:

dr. Simotics Barnabás polgármester
azonnali

c)A Képviselő-testület elfogadja a pályázat költségvetésének módosítását, továbbá
elrendeli a Közreműködő Szervezet felé történő felterjesztését.
Felelős:
Határidő:

dr. Simotics Barnabás polgármester
azonnali

Melléklet a 18/2014.(II.14.) sz. határozathoz:
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására
Egységes szerkezetbe foglalt 3. sz. módosítás
1. Preambulum

A Hévíz Város Önkormányzata, Alsópáhok Község Önkormányzata, Cserszegtomaj
Község Önkormányzata, Nemesbük Község Önkormányzata és Sármellék Község
Önkormányzata Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának Közösségi Közlekedés fejlesztése tárgyú
pályázati felhívására NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 azonosító számon regisztrált
pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban
Támogató) Nyugat-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága a 2013. május 2-án
kelt, K-2013-NYDOP-3.2.1/B-12-0056590/169 iktatószámú támogató levél szerint
támogatásban részesített.
A projekt címe: Hévíz Város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése
(továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködő
szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a
Konzorciummal.
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Hévíz Város Önkormányzata
Postacím: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734378
Adószám: 15734374-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Papp Gábor polgármester, Bediné Makra Anikó Terézia
közgazdasági osztályvezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11749039-15432429-10180000
Alsópáhok Község Önkormányzata
Postacím: 8394 Alsópáhok, Fő út 65.
Székhely: 8394 Alsópáhok, Fő út 65.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734400
Adószám: 15734408-1-20
Aláírásra jogosult képviselője: Czigány Sándor polgármester, Márkus Ildikó pénzügyi
vezető
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11749039-15432450-00000000
Cserszegtomaj Község Önkormányzata
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Postacím: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
Székhely: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 734411
Adószám: 15734415-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Bartha Gábor polgármester, Berta Sándorné jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11749039-15432467-00000000
Nemesbük Község Önkormányzata
Postacím: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1.
Székhely: 8371 Nemesbük, Petőfi Sándor u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 435833
Adószám: 15435831-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Simotics Barnabás polgármester, dr. Prótár Henrietta
jegyző
Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 74500114-11032838-00000000
Sármellék Község Önkormányzata
Postacím: 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
Székhely: 8391 Sármellék, Dózsa György u. 324.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 432524
Adószám: 15432522-2-20
Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Tibor polgármester
Számlavezető pénzintézet neve: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltsége
Számlaszám: 74500262-11027418-00000000

Sármelléki

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2013. február 25-én kelt „Konzorciumi
együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a Hévíz
Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjéve (továbbiakban
Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi
Együttműködési Megállapodással megerősítik.
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és
megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.
3. A Tagok jogai és kötelezettségei
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a
Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és
annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá
tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező
érvényűek.
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt
befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a
pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási
időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos
fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló
1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a
Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait,
valamint a projekt előrehaladási jelentéseket nevükben és helyettük aláírja.
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Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető
biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben,
hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási
szerződésben meghatározott határidőben megkapja.
Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a
változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok
kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás
Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető
köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási
szerződés módosításának tervezetét elfogadják.
A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak
esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának
kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen
Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a
teljesítéshez szükséges információt megadni.
A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a
Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási
szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen
közléséről a Tagokat tájékoztatja.
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk
vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet
szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását
befolyásolja.
A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként
meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a
Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a
Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban
tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a
Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan
határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a
Támogató által megszabott hatáidőben a kért tájékoztatást megadhassa.
3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását
vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

1.

Tag neve

Feladat

Hévíz
Város
Önkormányzata

A projekt megvalósítása,
gesztori
feladatainak
megvalósítása: a Tagok
nevében
eljárva
Támogatási
szerződést,

A feladatra jutó
elszámolható
költség összege
210 346 364,- Ft

A feladatra jutó
támogatás
összege
210 346 364,- Ft
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2.

3.

4.

5.

Alsópáhok
Község
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Község
Önkormányzata
Nemesbük
Község
Önkormányzata
Sármellék
Község
Önkormányzata

annak
módosításainak
előkészítése,
projekt
előrehaladási
jelentéseket,
kifizetési
kérelmek
elkészítése,
beszerzési, közbeszerzési
eljárások lefolytatása
A projekt megvalósítása,
partner
feladatainak
megvalósítása
A projekt megvalósítása,
partner
feladatainak
megvalósítása
A projekt megvalósítása,
partner
feladatainak
megvalósítása
A projekt megvalósítása,
partner
feladatainak
megvalósítása

3 691 766,- Ft

3 691 766,- Ft

5 549 760,- Ft

5 549 760,- Ft

1 083 534,- Ft

1 083 534,- Ft

5 135 077,- Ft

5 135 077,- Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett
elvégzéséért.

feladatoknak az

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a
következő táblázat tartalmazza.

1.
2.
3.
4.
5.

Tag neve
Hévíz Város Önkormányzata
Alsópáhok Község Önkormányzata
Cserszegtomaj
Község
Önkormányzata
Nemesbük Község Önkormányzata
Sármellék Község Önkormányzata

Elszámolható költség
210 346 364,- Ft
3 691 766,- Ft
5 549 760,- Ft

Támogatási összeg
210 346 364,- Ft
3 691 766,- Ft
5 549 760,- Ft

1 083 534,- Ft
5 135 077,- Ft

1 083 534,- Ft
5 135 077,- Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják,
amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-akát képezik, az alábbi
megoszlásban:
Tag neve

1.
2.
3.
4.
5.

Hévíz
Önkormányzata
Alsópáhok
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Önkormányzata
Nemesbük
Önkormányzata
Sármellék
Önkormányzata

önrész formája

önrész
összege

Város nem releváns

0,- Ft

részesedése a projekt
elszámolható
költségéhez képest (%)
0,- Ft

Község nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

Község nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

Község nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

Község nem releváns

0,- Ft

0,- Ft

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló időszaki beszámolókat, záró
beszámolót és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt beszámoló) a
Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő
Szervezetnek.
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A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem
fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási
jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15
munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a
támogatási szerződésben előírt mellékleteket.
3.7. A Közreműködő Szervezet a kifizetési igényléshez tartozó számlákra eső,
Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást egy összegben a Konzorciumvezető
2. pontban megjelölt bankszámlájára utalja.
A Konzorciumvezető köteles a Tagokra jutó támogatást a 5 napon belül továbbutalni,
illetve erről a következő kifizetési igénylés keretében köteles benyújtani az igazoló
dokumentumokat.1
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján
megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság,
önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett
köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás
folyósítását felfüggeszti.
A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezető lejárt esedékességű, meg nem
fizetett köztartozása esetén a teljes támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül2.
Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a
támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli
el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt
visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a
Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási
szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a
visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig
nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal
szemben érvényesítheti.
3.8. A Tagok a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet alapján a következő biztosítékot nyújtják:

1.
2.
3.

4.
5.

Tag neve
Hévíz
Város
Önkormányzata
Alsópáhok
Község
Önkormányzata
Cserszegtomaj
Község
Önkormányzata
Nemesbük
Község
Önkormányzata
Sármellék
Község
Önkormányzata

Biztosíték formája3
Biztosíték
nyújtására
kötelezett.
Biztosíték
nyújtására
kötelezett.
Biztosíték
nyújtására
kötelezett.

Biztosíték értéke
nem Nem releváns

Biztosíték
kötelezett.
Biztosíték
kötelezett.

nyújtására

nem Nem releváns

nyújtására

nem Nem releváns

nem Nem releváns
nem Nem releváns

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási
szerződésben, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban

1
2
3

Projektszintű költségvetés esetén.
Projektszintű költségvetés esetén.
A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

8
kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet
részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.
3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető
kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő
Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium
fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét
és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen
Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló
felelősségét.
4. Kapcsolattartás
A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefaxszámáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt
munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a
kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést
tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos
teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze.
A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt
kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt
kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.
5. A Konzorcium képviselete
A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más,
harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető
képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes
képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt
értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során
jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól
tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt
értesíteni a Konzorciumvezetőt.
6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és
lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről,
illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik4.
7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok
A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve
létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül
meghatározásra5:
- a projekt során megvalósuló épületek, építmények, dolgok a megvalósítás helye szerint
illetékes Tag tulajdonába kerülnek át a beruházás aktiválásakor,
- a Tag tulajdonába kerülő dolog fenntartása, a projekt fenntartási időben a Tag
kötelezettsége,
4
5

A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.

Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és
jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.
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- a Tagok a projekt során közös tulajdont nem hoznak létre,
- a Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt során megvalósított elemek szükséges köre,
a személyszállítási közszolgáltatást végző számára a személyszállítási közszolgáltatás
ellátásának céljára, külön megállapodás szerinti feltételekkel átadásra kerülhet,
- a Tagok kijelentik, hogy a tulajdonukban levő ingatlanokon felépített műtárgyak és
létesítmények fenntartási költségeit vállalják. Kijelentik továbbá, hogy a támogatással
érintett beruházás fenntartási időszaka alatt a működtetési és fenntartási költségeit
költségvetésükben elkülönítik.
8. A tagság megszűnése
8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában
részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal,
és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a
jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás
aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.
8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban
megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban
meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető
is jogosulttá válik a kilépésre.
8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek
tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai
szempontból veszélyezteti.
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok
véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni
a Közreműködő Szervezetnek.
8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi
a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a
Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik
teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.
8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a
megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő
Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati
kiírásban foglalt követelményeknek.
8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles
egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében.
A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját
megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel
hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és
az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a
– a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a
Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadásátvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a
feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a a
támogatási
szerződésben
meghatározott
dokumentum-megőrzési
kötelezettség,
ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és
benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag
tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a
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megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról
határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben
meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is
kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.
Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött
vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben
visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató
részére.
8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli,
amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a
támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására
előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.
9. A Megállapodás megszűnése és módosítása
9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja
annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen
Megállapodás megszűnését vonja maga után.
9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott
minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.
9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban
módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A
hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi
módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám,
stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok
haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a
változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a
Közreműködő Szervezetet.
9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a
rendes felmondás jogát kizárják.
10. A Tagok egyéb megállapodásai6
10.1. A Tagok a projekt során szükséges döntéseket a következőképpen hozzák meg:
- azon döntések, amelyek nem érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és nem
vonnak maguk után többlet fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra,
a döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg, a Tagok utólagos - 3 napon belüli tájékoztatási kötelezettségével,
- azon döntések, amelyek érintik a projekt pályázatban lefektetett elmeit és vonnak
maguk után többlet fizetési kötelezettséget a Konzorciumvezetőn kívüli Tagokra, a
döntéseket a Konzorciumvezető és az érintett tag hozza meg,
- a Tagok vállalják, hogy a projekt során szükséges döntéseket annak jelzését követően
soron kívül, legfeljebb 3 munkanapon belül meghozzák, ezen kötelezettségét felszólításra
ismételten megszegő tag a projektből kizárható,
6

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek
az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások
menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai,
a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb.
illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.
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- a projekt során szükséges döntéseket a Konzorciumvezető hozza meg.
10.2. A Tagok megadják a Konzorciumvezető számára a projekt kapcsolattartási célját
szolgáló elektronikus címüket. A Tagok a kapcsolatot egymással a megadott elektronikus
úton tartják.
10.3. A Tagok a projekt során szükséges közbeszerzések, továbbá beszerzések
lebonyolításával kapcsolatos feladatokra Konzorciumvezetőt hatalmazzák fel.
A Tagok a Konzorciumvezető Közbeszerzési, beszerzési szabályzatát megismerték, és
tudomásul veszik, hogy a projekt során a beszerzési, közbeszerzési eljárásokat ezen
szabályzat alapján folytatja le és hozza meg döntését.
A Konzorciumvezető a közbeszerzési, beszerzési ajánlattételi kiírás tervezetét és a
választott eljárás rendet köteles egyeztetésre megküldeni a Tagoknak, akik arra 3
munkanapon belül tehetnek észrevételt.
A Konzorciumvezető a közbeszerzési, vagy beszerzési döntés meghozatal előtt köteles
tájékoztatni a tagokat, akik arra 1 munkanapon belül tehetnek észrevételt.
Az észrevétel a Konzorciumvezetőt nem köti, kivéve, ha az jogszabálysértést jelez.
A közbeszerzési, vagy beszerzési eljárás alapján a vonatkozó
Konzorciumvezető köti meg, módosítja, mondja fel, szűnteti meg.

szerződést

a

10.4. A Tagok meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a projekt megvalósítása
érdekében a közlekedési rendeltetési területek vonatkozásában eljárjon a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő előtt a szükséges vagyonkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások
megszerzése tárgyában.
10.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben a projekt megvalósítása során a
projekt kivitelezési költsége meghaladja a projekt pályázati költségvetését, annak többlet
költségét a Konzorciumvezető viseli.
11. Záró rendelkezések
11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon és 6 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
11.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az
utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését
követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet
részére.
11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

kérdésekben

a

vonatkozó

magyar

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint
aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában
feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen
Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a
testületi
szerveik
részéről
a
jelen
Megállapodás
megkötéséhez
szükséges
felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről
megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az
abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

12
11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Keszthelyi
Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét
kötik ki.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.......................
Papp Gábor polgármester
Bediné Makra Anikó Terézia
közgazdasági osztályvezető
Hévíz Város Önkormányzata

.......................
Czigány Sándor polgármester
Márkus Ildikó pénzügyi vezető
Alsópáhok Község
Önkormányzata

.......................
Bartha Gábor polgármester
Berta Sándorné jegyző
Cserszegtomaj Község
Önkormányzata

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.............................................
Dr. Simotics Barnabás polgármester
dr. Prótár Henrietta jegyző
Nemesbük Község Önkormányzata

..............................................
Horváth Tibor polgármester
Sármellék Község Önkormányzata

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:
……………………………

Aláírás dátuma:
……………………………

Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 11 óra
45 perckor berekesztette.
k.m.f.
dr. Simotics Barnabás
polgármester

dr. Prótár Henrietta
aljegyző

