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Jegyzőkönyv
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. július 11.-i üléséről

Döntések:
Határozatok:
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 101/2019.(VII.11.) .......A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó

pályázat benyújtásáról
 102/2019.(VII.11.) .......A Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó

működési engedély módosításáról
 103/2019.(VII.11.) .......Pályázati felhívásról az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 Esély
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-1-

Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. július 11.-i üléséről
Az ülés helye: Seregélyes, Községháza tanácskozó terme
Jelen vannak
Szavazati joggal:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kajos Istvánné
Horváth Károly
Kassai Márta

alpolgármester
jegyző
ÜFHB tag

Részvételi joggal:
Dr. Nagyné Imre Szabina

jegyzőkönyvvezető

Távollevők:
Nagy István

képviselő

Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a rendkívüli
sürgősséget a tárgyalandó téma fontossága indokolta.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
100/2019.(VII.11.) határozata
A képviselő-testület 2019. július 11.-i ülésének napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. július 11.-i ülésének napirendjét a meghívó szerinti
javaslattal egyezően hagyja jóvá.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont tárgyalása:
1.)
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
benyújtásáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

kapcsolódó

pályázat

polgármester

Idén is benyújthatjuk a pályázatot. 206 erdei köbméter jut seregélyesnek. Az önerő
mértéke 261.620,- Ft.
Ladányi László

alpolgármester

Jó lenne, ha tartanánk magunkat a kiíráshoz. Akinek jut, akkor jut, ha nem, akkor
nem. Ismerjük az embereket helyben és tudjuk azt is, hogy melyik házban hányan
laknak, akkor ne adjanak meg valótlan adatot. Egyébként támogatom.
Horváth Sándor

polgármester

Erre figyelni kell.
Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
101/2019.(VII.11.) határozata
A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról
A Képviselő-testület, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.
évi L. törvény 3. melléklet 1.9 pontja szerinti, „A települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra” jogcímben részletezett
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan 206 erdei m3 keménylombos
fafajta igénylésére vonatkozó pályázat benyújtását hagyja jóvá.
A képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
A pályázathoz szükséges önrész 261.620,- Ft összeget a 2019. évi költségvetéséről
szóló 22/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet, önkormányzat – tartalék kiadási
előirányzat terhére biztosítja
A szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a
tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletében
szabályozza.
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Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Horváth Sándor – polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont tárgyalása:
A Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó működési engedély
módosításáról
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Dr. Nemes Csaba szakorvossal kötöttünk szerződést. Jelenlek a 2.-es körzetre mi
rendelkezünk működési engedéllyel, de szeptember 1.-től a doktor úrnak kell. Éppen
ezért nekünk kérni kell a módosítást.
Horváth Sándor

polgármester

Van-e valakinek kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
102/2019.(VII.11) határozata
A Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre vonatkozó működési engedély
módosításáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 86/2019.(VI.17.)
döntése alapján:
1. Dr. Nemes Csaba szakorvossal, a Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre
vonatkozó előszerződést kötött 2019. június 18. napi hatállyal;
2. feladat-ellátási szerződést kötött a Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzet,
háziorvosi feladatai ellátására 2019. szeptember 1. napi hatállyal, a Context
Medical Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 8500 Pápa, Világos utca 14., cégjegyzékszáma: 19-09-520210,
adószáma: 26594763-2-19, KSH statisztikai számjele: 26594763-8623-113-19,
képviseletre jogosult neve: Dr. Nemes Csaba ügyvezető).
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Előzőekre tekintettel, a képviselő-testület kezdeményezi Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata, Seregélyesi 2. számú háziorvosi körzetre és a háziorvosi feladatok
ellátására vonatkozó működési engedélyének módosítását 2019. augusztus 31.
napjával.
Megbízza a polgármestert az ügyben, és az önkormányzat nevében történő
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2019.08.31.

3. Napirendi pont tárgyalása:
Pályázati felhívásról az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 Esély Otthon „SeregESÉLY”projekthez
Előterjesztő: Horváth Sándor - polgármester
Horváth Sándor

polgármester

Van egyszer a gazdasági ösztönző és az oktatási ösztöndíj. Átküldtem az
adatlapokat
Sajtos József Tibor

képviselő

Egy adatlap van mindegyikhez?
Horváth Sándor

polgármester

Nem, külön van.
Ladányi László

képviselő

Érdekelne olyan, hogy a családban van 2-3 gyerkőc akkor mindenki megfelel a
kiírásnak?
Horváth Sándor

polgármester

Nem egyet támogatunk.
Ladányi László

képviselő

Érdekes, mi van akkor, ha az egyik gyerek a mama házát pályázza meg és felújítja a
fürdőszobát, a lakcímkártya könnyen áttehető, a másik meg a szülői házat újítja fel.
Lesznek itt leleményes emberek.
Horváth Sándor

polgármester

Ha két lakcímen van, akkor megteheti. Akkor is beadhatják, ha az egyik az egyiket a
másik a másikat pályázza meg.
Ladányi László

képviselő

Az egyik nem zárja ki a másikat.
Horváth Károly

jegyző

Nem lehet ugyanaz a személy csak az egyikre pályázhat.
Kajos Istvánné

alpolgármester

Vagy ez vagy az.
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Sajtos József Tibor

képviselő

Mikor kerül kiírásra?
Horváth Sándor

polgármester

Ha döntünk, azonnal
Sajtos József Tibor

képviselő

Beadási határidő?
Horváth Károly

jegyző

A kiírásban benne van. A beadási határidő egyben a beérkezési határidő is.
Horváth Sándor

polgármester

az elsőben július 31.-én dönteni kell
Ladányi László

képviselő

Ha kellő képen meghirdetjük.
Sajtos József Tibor

képviselő

Ha egy bulit szórólapozni tudunk, akkor ezt is.
Ladányi László

képviselő

Szerintem hagyjunk egy kis időt
Sajtos József Tibor

képviselő

Beérkezési sorrend?
Horváth Sándor

polgármester

Igen, mi rögzítjük a dátumot, sőt még az óra percet is.
Ladányi László

képviselő

Szociális alapon ez nem megy, a beérkezési sorrendet tartani kell, az 51. lecsúszik.
Horváth Sándor

polgármester

Lehet, hogy a 60. csúszik le, mert lesz a beadott pályázatok között hiányos
érvénytelen. Időrendi sorrendben forráskimerülésig fogadjuk be.
Kajos Istvánné

alpolgármester

A munkáltatóival lesz gond. Nyár van, szabadságolás. Lehet, hogy nem tudják
beszerezni.
Horváth Károly

jegyző

Hát ezt csak sajnálni tudjuk, mindenkinek megfelelni nem lehet.
Mohari Istvánné

képviselő

Ezt szórólapoztatni kell
Horváth Sándor

polgármester

Holnap megcsináljuk, de hétfőn tudjuk kijuttatni és hétfőn délután feltesszük a
honlapra is a kiírást.
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Ladányi László

képviselő

Egyszerre kell beadni a kettőt?
Horváth Sándor

polgármester

Nem. Az oktatásit augusztusban, ott el kell menni az iskolába is.
Sajtos József Tibor

képviselő

Az oktatásinál nem vehetjük ki azt, hogy dolgozzon is a tanulás mellett?
Horváth Sándor

polgármester

Azért lett kikötve, hogy ne egy segélyként fogadják. Akik dolgoznak, akkor ők
kaphassák meg.
Van-e valakinek még kérdése az üggyel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki a javaslattal egyetért, kérem, ezt a szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselő - testület 6 fő döntéshozatalban való részvételével:
6 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
103/2019.(VII.11.) határozata
Pályázati felhívásról
az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 Esély Otthon „Sereg-ESÉLY”projekthez
A Képviselő-testület, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata EFOP-1.2.11-162017-00063 Esély Otthon „Sereg-ESÉLY”projektjének megvalósítása érdekében a
következő pályázati felhívást teszi közzé:
Pályázati felhívás
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata EFOP-1.2.11-16-2017-00063
Esély Otthon „Sereg-ESÉLY”projektjéhez
Magyarország Kormányának felhívása helyi önkormányzatok számára, annak
érdekében, hogy a vidéki fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben
maradás, illetve az odaköltözés, ezáltal a vidék népességmegtartó ereje és
versenyképessége javuljon.
Ezen pályázat keretében Seregesély Nagyközség Önkormányzata kettő
kategóriában hirdet meg pályázatot, annak érdekében, hogy a helyi,
hiányszakmában dolgozó 18-35 év közötti fiatalokat ösztönzőkkel segíteni tudja.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 projektben egyszerre csak egy ösztönzőben
részesülhet a pályázó.
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A.)
Helyi gazdasági ösztönző pályázat
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata ezennel kiírja 2019. augusztus 1-től – 2020.
május 30-ig terjedő időszakra az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 pályázat
finanszírozásából helyi ösztönző nyújtásának pályázatát.
A kategóriában rendelkezésre álló pályázati forrás, keretösszeg: 32.000.000,- forint
A támogatható pályázatok száma: 50 db.
A pályázat célja:
Seregélyesen élő fiatalok képessé tétele arra, hogy fellelhető életlehetőségekkel
tudjanak élni és helyben egzisztenciát, családot alapítani. A pályázat ehhez ad
anyagi támogatást. A támogatott pályázók az ösztönző rendszeren kívül
ismeretátadásban is részesülnek.
A pályázók köre:
A 18-35 év közötti Seregélyesi lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező természetes
személyek, akik Seregélyesi intézményben, bármilyen tevékenységi körű, profilú
Seregélyesi cégnél alkalmazottként dolgoznak, Seregélyesi egyéni vállalkozók, vagy
Seregélyes vonzáskörzetében dolgoznak.
Ugyanazon lakcímről és ugyanazon családból, csak egy fő pályázhat.
Nem részesülhet támogatásban Seregélyes
képviselőjének közvetlen hozzátartozója.

Nagyközség

Önkormányzata

A pályázat elbírálásakor alapvető kritérium, hogy a pályázónak bejelentett
munkahelye legyen.
A támogatás mértéke:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 10 hónapon keresztül nyújt havi egyenlő
részletekben támogatást, mely kizárólag Seregélyesi ingatlan felújítására,
vásárlására, a pályázó Seregélyesi életminősége, lakhatása javítása céljára
fordítható.
A 10 havi támogatás teljes összege 640.000,- forint.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot személyesen Seregélyes Nagyközség Polgármesterének, vagy emailben, elektronikus levélként (a dokumentumok aláírt scannelt változatában pdf
formátumban) nyújtható be az alábbi elérhetőségen:
E-mail: polgarmester@seregelyes.hu
Személyesen: Seregélyes Nagyközség Polgármestere 8111 Seregélyes, Széchenyi
utca 5.
A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje 2019. július 30. 16 óra
A pályázat kötelező mellékletei:
1. pályázati adatlap
2. lakcímkártya másolata,
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3. munkáltatói igazolás, vagy egy (munkáltatóval is aláíratott) nyilatkozatot arról,
hogy jelenleg melyik cég, intézmény alkalmazásában áll,
4. nyilatkozat a családi egy főre jutó nettó jövedelméről.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázat elbírálásának határideje 2019. július 31.
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázatok a beérkezések
sorrendjében kerülnek értékelésre, elbírálásra a pályázati forrásösszeg erejéig. Az
első 50 db támogatott pályázaton felüli kérelmek, pályázatok forráshiány miatt érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
Ha ugyanazon lakcímről és ugyanazon családból több pályázat érkezik, akkor az
időrendben első pályázat támogatható, az időrendben később benyújtott pályázatot
el kell utasítani.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekre választ ad:
Horváth Sándor – polgármester 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.
Tel.:+36-22-447-002
A pályázati dokumentáció a www.seregelyes.hu oldalról tölthető le, valamint
nyomtatott formában a Seregélyesi Polgármesteri Hivatalban átvehető.

Szerződéstervezet a Helyi gazdasági ösztönző pályázathoz
Támogatási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, (székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi
utca 5., adószám: 15727495-2-07, számlaszám: 59300292-11025722, (Költségvetési
elszámolási számla), képviseli: Horváth Sándor polgármester), mint az EFOP –
1.2.11-16-2017-00063 projekt keretében támogatást nyújtó (a továbbiakban:
Támogató)
Másrészről:
név: …………………….
cím ………………………………………….
anyja neve: …………………………..
született: …………………………………
adóazonosító jel: ………………………..
számlaszám: ………………………………..
Támogatott)

mint támogatott (a továbbiakban:

együttesen a továbbiakban: Szerződő felek között az alulírott napon és helyen, a
következő feltételekkel:
1. Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül
közzétett „Esély Otthon” tárgyú felhívásra Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata „Sereg-Esély” címen benyújtott EFOP – 1.2.11-16-2017-00063
azonosító számú nyertes projektjének keretében, továbbá Seregélyes
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Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2019.(VII.11.) határozatával
kiírt
pályázati
felhívásra,
Támogatott
…………………………………..-én
támogatási
kérelmet
nyújtott
be,
amelyet
Támogató
a
………………………………………….. napon kelt támogatási döntése értelmében
támogatásban részesített.
2. A Támogató „Seregélyesi lakás vásárlása, felújítása, berendezése” pályázati cél
megvalósításához bruttó 640.000,- Ft, azaz hatszáznegyvenezer forint vissza
nem térítendő, helyi ösztönző támogatást nyújt a Támogatott részére.
3. Az ösztönző támogatás tíz hónapon keresztül havi egyenlő részletekben, minden
hónap 5. napjáig kerül kifizetésre, a Támogatott számlájára. Az első részlet
folyósításának időpontja: 2019. augusztus 5.
4. Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét
kizárólag „Seregélyesi lakás vásárlása, felújítása, berendezése, életminőség
javítását célzó szolgáltatás, eszközbeszerzés” célra jogosult fordítani saját
ingatlan (tulajdoni lappal igazolva) vagy bejelentett állandó lakóhely szerinti
ingatlan (lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolva) vonatkozásában. A
Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem
használhatja fel. Ezzel összefüggésben a támogatás összege nem fordítható
illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére, valamint a Támogatott rezsi
költségeinek fedezésére sem.
5. A jelen szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél megvalósításának a
Támogatott általi megkezdése: 2019. augusztus 1., befejezése: 2020. december
31.
6. Támogatott a kapott támogatással legkésőbb 2020. december 31-ig köteles
elszámolni. Az elszámolást Seregélyes Nagyközség Önkormányzata gazdasági
vezetőjéhez, kell benyújtani.
7. Az elszámoláshoz Támogatott köteles benyújtani:
a. pályázati cél tényleges megvalósulásáról szóló rövid, 15 soros szöveges
beszámolót és az 5 képből álló fotódokumentációt. (Seregélyesi ingatlanon
elvégzett felújításról, átalakításról, -építőanyag vásárlásról, számlával
igazolt szakmai szolgáltatásról, bútor, nagyobb értékű műszaki cikk,
használati eszköz beszerzéséről.)
b. a támogatás felhasználását igazoló számlák másolatát, valamint egy
összesítőt amennyiben a támogatási összeg nem egy összegben került
elköltésre. (Az összesítőn fel kell tüntetni a számla sorszámát, a teljesítés
dátumát és a számla bruttó végösszegét.)
c. amennyiben a támogatási összeg Seregélyesi ingatlan vásárlásánál az
önrész bizonyos részét képezi, úgy az adásvételi szerződést és a tulajdoni
lap másolatát.
8. A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott beszámolót szakmai és
pénzügyi szempontból ellenőrzi és a 6. pontban meghatározott elszámolási
határidőt követő 15 napon belül dönt annak elfogadásával kapcsolatban.
Támogató a beszámolóval kapcsolatos döntéséről a döntést követő 15 napon
belül írásban tájékoztatja a Támogatottat.
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9. Amennyiben Támogatott nem használja fel a teljes támogatás összegét, úgy a
támogatás összege és a felhasznált összeg közötti különbözetet köteles az
elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 2021. január 31-ig visszautalni a
Támogató részére.
10. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést
azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondani. Ebben az esetben a Támogatott
köteles a támogatás teljes összegét a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét
követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül a Támogatott részéről:
a. a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
b. a támogatási döntést
adatszolgáltatása;

érdemben

befolyásoló

valótlan,

hamis

c. az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályozása, a
szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése;
11. A Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítás
előkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének ellenőrzését, valamint
minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé
váló operatív ügyintézést és lebonyolításhoz kapcsolódó feladatot, valamint a
támogatás folyósításának előkészítését a projekt pénzügyi- vezetője és szakmai
vezetője végzi.
12. A Támogatott vállalja, hogy a szerződésben meghatározott módon használja fel a
támogatást, illetve aszerint számol el azzal, valamint a projekt keretében
megvalósításra kerülő projektnapokon részt vesz, valamint Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata, vagy az Önkormányzattal együttműködő civil
szervezetnél önkéntes munkát vállal, amelyek időpontjáról a projekt szakmai
vezetője értesíti.
13. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
a. az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti
titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli, kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal
összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni;
b. kizárólag jelen szerződés hatálybalépését követően kiállított számlák
képezhetik a támogatás elszámolásának alapját.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Vr.,
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
15. A jelen támogatási szerződés az aláírásokat követően lép hatályba és a
támogatás felhasználását követő pénzügyi beszámoló elfogadása napjával szűnik
meg.
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16. Jelen 3 oldalas szerződés három darab, egymással mindenben megegyező,
eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 példány a Támogatót, 1
példány a Támogatottat illet meg.
17. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás
után jóváhagyólag aláírták.
Seregélyes, ………………….
.……………………………………………..
Támogatott

…………………………………………..
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Horváth Sándor - polgármester
Támogató

A költségvetési fedezet rendelkezésre áll:
Seregélyes, ………………….
…………………………………………..
Pénzügyi ellenjegyző
Az elszámolás dokumentumai

Nyilatkozat
……………………………………………..által,
Seregélyes
Nagyközség
Önkormányzata számára leadott számlák, szerződések másolatát a szakmai vezetés
kizárólag az EFOP – 1.2.11-16-2017-00063, „Esély Otthon” – Sereg-Esély! című
pályázat dokumentálásához használja fel.
A dokumentumokat a projekt zárását követően öt évig megőrzi, majd az iratokat
megsemmisíti.
A pályázati dokumentáció részét képező számlák, szerződések, fotódokumentáció
harmadik személy részére nem kerül átadásra.
Seregélyes, 2019. …………………
………………………………………
Horváth Sándor
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Pályázati számlaösszesítő
Név:

……………………………………..

Lakcím:

……………………………………………………………………….

Számlaösszesítő:
cikk/szolgáltatás
megnevezése

számla sorszáma
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számla dátuma

összeg (bruttó)
ft-ban

Egyéb melléklet (szerződés, tulajdoni lap):
- 5 db fotó
-

…………………………..

Seregélyes…………………………………
………………………………………………..
pályázó aláírása

Szöveges beszámoló
Összefoglaló megírása sima vagy fejléces papíron
B.)

Oktatási ösztöndíj
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata ezennel kiírja 2019. szeptember 1-től –
2020. június 30-ig terjedő időszakra az EFOP-1.2.11-16-2017-00063 pályázat
finanszírozásából megvalósuló oktatási ösztöndíj, mint helyi ösztönző nyújtásának
pályázatát.
A kategóriában rendelkezésre álló pályázati forrás, keretösszeg: 4.800.000,- forint
A támogatható pályázati kérelmek száma: 5 db.
A pályázat célja:
Seregélyesen élő fiatalok képessé tétele arra, hogy fellelhető életlehetőségekkel
tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. A pályázat ehhez ad
anyagi támogatást, az ösztönző rendszeren kívül ismeretátadásban is részesülnek.
A pályázók köre:
A projektbe való belépéskor (2019. szeptember 1.) 18-35 év közötti Seregélyesi
lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező természetes személyek, elsősorban azok,
akik Seregélyesi intézményben dolgoznak. A pályázatot beadhatja minden olyan
Seregélyesi lakos, aki felsőoktatási intézmény hallgatója és munkaviszonnyal
rendelkezik. (A pályázat elbírálásakor alapvető kritérium, hogy beiratkozott hallgatója
legyen valamelyik felsőoktatási intézménynek.)
Nem részesülhet támogatásban Seregélyes
képviselőjének közvetlen hozzátartozója.

Nagyközség

Önkormányzata

A támogatás mértéke:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 10 hónapon keresztül nyújt, havi egyenlő
részletekben támogatást.
A 10 havi támogatás teljes összege 960.000,- forint.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatot személyesen Seregélyes Nagyközség Polgármesterének, vagy emailben, elektronikus levélként (a dokumentumok aláírt scannelt változatában pdf
formátumban) nyújtható be az alábbi elérhetőségen:
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E-mail: polgarmester@seregelyes.hu
Személyesen: Seregélyes Nagyközség Polgármestere 8111 Seregélyes, Széchenyi
utca 5.
A pályázat benyújtásának (beérkezésének) határideje 2019. augusztus 19. 16 óra
A pályázat kötelező mellékletei:
1. pályázati adatlap
2. lakcímkártya másolata,
3. munkáltatói igazolást, vagy egy (munkáltatóval is aláíratott) nyilatkozatot arról,
hogy jelenleg melyik cég, intézmény alkalmazásában áll,
4. hallgatói jogviszony igazolás
5. nyilatkozat a családi egy főre jutó nettó jövedelméről.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A pályázat elbírálásának határideje 2019. augusztus 23.
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. Az 5 db támogatott pályázaton felüli
kérelmek, pályázatok forráshiány miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő további kérdésekre választ ad:
Horváth Sándor – polgármester 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 5.
Tel.:+36-22-447-002
A pályázati dokumentáció a www.seregelyes.hu oldalról tölthető le, valamint
nyomtatott formában a Seregélyesi Polgármesteri Hivatalban átvehető.
Szerződéstervezet az oktatási ösztönző pályázathoz
Támogatási szerződés
amely létrejött egyrészről:
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, (székhelye: 8111 Seregélyes, Széchenyi
utca 5., adószám: 15727495-2-07, számlaszám: 59300292-11025722, (Költségvetési
elszámolási számla), képviseli: Horváth Sándor polgármester), mint az EFOP –
1.2.11-16-2017-00063 projekt keretében támogatást nyújtó (a továbbiakban:
Támogató)
Másrészről:
név: …………………….
cím ………………………………………….
anyja neve: …………………………..
született: …………………………………
adóazonosító jel: ………………………..
számlaszám: ………………………………..
Támogatott)
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mint támogatott (a továbbiakban:

együttesen a továbbiakban: Szerződő felek között az alulírott napon és helyen, a
következő feltételekkel:
1. Az Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül
közzétett „Esély Otthon” tárgyú felhívásra Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata „Sereg-Esély” címen benyújtott EFOP – 1.2.11-16-2017-00063
azonosító számú nyertes projektjének keretében, továbbá Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 103/2019.(VII.11.) határozatával
kiírt
pályázati
felhívásra,
Támogatott
…………………………………..-én
támogatási
kérelmet
nyújtott
be,
amelyet
Támogató
a
………………………………………….. napon kelt támogatási döntése értelmében
támogatásban részesített.
2. A Támogató „oktatási ösztönző” pályázati cél megvalósításához bruttó 960.000,Ft, azaz Kilencszázhatvanezer forint vissza nem térítendő, helyi ösztönző
támogatást nyújt a Támogatott részére.
3. Az ösztönző támogatás tíz hónapon keresztül havi egyenlő részletekben, minden
hónap 5. napjáig kerül kifizetésre, a Támogatott számlájára. Az első részlet
folyósításának időpontja: 2019. szeptember 5.
4. Támogatott a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét
kizárólag „oktatási ösztönző” a tanulmányaihoz szükséges kiadások fedezése
célra jogosult fordítani.
5. A jelen szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél megvalósításának a
Támogatott általi megkezdése: 2019. szeptember 1. befejezése: 2020. június 30.
6. Támogatott a kapott támogatással kapcsolatban 2020. szeptember 30-ig köteles
hallgatói jogviszony igazolást felmutatni Seregélyes Nagyközség Önkormányzata,
Támogató részére, valamint egy beszámolót írni a pályázati összeg
felhasználásáról.
7. A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott igazolásokat,
beszámolókat a projekt szakmai vezetője ellenőrzi, majd 15 napon belül dönt
annak elfogadásával kapcsolatban. Támogató a beszámolóval kapcsolatos
döntéséről a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a Támogatottat.
8. Amennyiben Támogatott nem használja fel a teljes támogatás összegét, úgy a
támogatás összege és a felhasznált összeg közötti különbözetet köteles az
elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 2020. szeptember 1-ig visszautalni a
Támogató részére.
9. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést
azonnali hatállyal írásban, indokolva felmondani. Ebben az esetben a Támogatott
köteles a támogatás teljes összegét a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét
követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül a Támogatott részéről:
a. a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adat
szolgáltatása;
b. az igazolási, beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés
akadályozása, a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek
megszegése;

- 15 -

10. A Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítás
előkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének ellenőrzését, valamint
minden, a jelen szerződésből fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé
váló operatív ügyintézést és lebonyolításhoz kapcsolódó feladatot, valamint a
támogatás folyósításának előkészítését a projekt pénzügyi- vezetője és szakmai
vezetője végzi.
11. A Támogatott vállalja, hogy a szerződésben meghatározott módon használja fel a
támogatást, illetve aszerint számol el azzal, valamint a projekt keretében
megvalósításra kerülő projektnapokon részt vesz, Seregélyes Nagyközség
Önkormányzatánál, vagy az Önkormányzattal együttműködő civil szervezetnél
önkéntes munkát vállal, melyek időpontjáról a projekt szakmai vezetőjével
egyeztet.
12. A Támogatott a jelen támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
a. az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti
titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az
adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli, kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal
összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni;
b. kizárólag jelen szerződés hatálybalépését követően kiállított számlák
képezhetik a támogatás elszámolásának alapját.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv., Áht., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Vr.,
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
14. A jelen támogatási szerződés az aláírásokat követően lép hatályba és a
támogatás felhasználását követő pénzügyi beszámoló elfogadása napjával szűnik
meg.
15. Jelen 3 oldalas szerződés három darab, egymással mindenben megegyező,
eredeti példányban készült, amelyből aláírás után 2 példány a Támogatót, 1
példány a Támogatottat illet meg.
16. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat
közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás
után jóváhagyólag aláírták.
Seregélyes, ………………….
.……………………………………………..
Támogatott

…………………………………………..
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Horváth Sándor - polgármester
Támogató

A költségvetési fedezet rendelkezésre áll:
Seregélyes, ………………….
…………………………………………..
Pénzügyi ellenjegyző
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A képviselő-testület a pályázatokra vonatkozó adatlapok körét az előterjesztés
szerinti változatlan tartalommal jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy a pályázati lehetőségről szórólap útján a lakosságot
tájékoztassa, továbbá a pályázati felhívást és a pályázatokra vonatkozó adatlapokat
az önkormányzat, www.seregelyes.hu honlapján tegye közzé.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: 2019.07.15.
Több napirend, kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és az ülést berekesztette.
k.m.f.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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