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Tisztelt Képviselő-testület!
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm.
rendelet alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium meghívásos pályázatot hirdetett meg
értékteremtő közfoglalkoztatási program 2011. évi támogatására, hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében.
A támogatás célja elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek, illetve
hátrányos helyzetű álláskeresők részére átmeneti munkalehetőség megteremtése
értékteremtő közfoglalkoztatás keretében. A település egésze számára hasznos olyan
termelő vagy szolgáltató jellegű tevékenységek végzésének támogatása, amelyek
egyike sem tartozik az önkormányzati intézmények feladatkörébe, de ellátásukkal az
önkormányzat költséget takaríthat meg, és/vagy bevételt eredményezhet a részére.
A település egésze számára hasznos tevékenységek lehetnek:
- mezőgazdasági termékek környezetbarát termelése, feldolgozása, értékesítése,
- ipari munkálatok költségtakarékos elvégzése, amennyiben ezen tevékenységek
az önkormányzathoz vagy intézményeihez közvetlenül kapcsolódnak,
- természeti és lakókörnyezet védelme, tisztán tartása, turisztikai látványosságok
felújítása, karbantartása,
- oktatáshoz, sporthoz, szabadidős programokhoz kapcsolódó tevékenységek
végzése,
- egészségügyi, szociális és lakossági szolgáltatások nyújtása.
A 2011. március 17-i ülésen beszámoltam arról, hogy a Minisztérium a Dombóvári
Munkaügyi Központ pótigényét a hosszabb távú közfoglalkoztatásra elfogadta, mely
alapján a meghívásos pályázati rendszerben részt vehetünk. Részvételünk esetén a
Minisztérium tájékoztatása alapján Dombóvár város 25.374.000.-Ft támogatásban
részesülne. A támogatás összege 25 fő bérpótló juttatásban részesülő személy 9
hónapon keresztül tartó – 2011. április 01-től 2011. december 31-ig - napi 8 órai
foglalkoztatását biztosítaná.
A Nemzetgazdasági Minisztérium az alábbi értékteremtő tevékenységre fogadta el
pályázatunkat:
- intenzív zöldségtermesztés eladásra (mezőgazdasági jellegű), illetve
- település meglévő értékeinek papír és filmalapú digitalizálására.
A támogatás forrása a Munkaerőpiaci Alap 2011. évi „Közfoglalkoztatás kiadásai”
előirányzatának központi kerete. A rendelkezésre álló forrás összege: 2,5 milliárd
Forint.
E pályázatnak is az a célja, hogy minél több bérpótló juttatásban részesülő személy
részére biztosított legyen a foglalkoztatás.
A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege,
mely jelenleg 28.500.-Ft. Az önkormányzat önrésze a bérpótló juttatás összegének 20

%-a. A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A bérpótló
juttatásra való jogosultság feltétele, hogy a felülvizsgálatot megelőző egy éven belül a
juttatásra jogosult személy legalább 30 nap időtartamban közfoglalkoztatásban vett
részt, vagy kereső tevékenységet folytatott, vagy munkaerőpiaci programban vett
részt, vagy foglalkoztatási törvény szerinti képzésben vett részt.
Amennyiben az aktív korúak a munkaerő piacon nem találnak munkahelyet, a bérpótló
juttatás megállapítását kérik. Az önkormányzatok tehát a közfoglalkoztatással
nemcsak a munkalehetőséget biztosítják, hanem a következő évi bérpótló juttatásra
való jogosultságot is.
Fenti tevékenységek az alábbi végzettségű munkaerőt igényli:
- az intenzív zöldségtermesztés eladásra:
2 fő garantált bérminimummal (a garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai
végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállalót illeti meg) és 20 fő alacsonyabb iskolai végzettségű személy
(minimálbérrel),
- a meglévő, települési értékeink digitalizálásához 3 fő (garantált bérminimummal)
szükséges.
Az előző ülésen az elutasítás indokaként többek között az is felmerült, hogy az
Erzsébet utcai kertek nem alkalmasak zöldségtermesztésre – ezzel továbbra is
vitatkoznék, azonban ha van más javaslat ennek a tevékenységnek a végzésére, azt is
szívesen veszem.
Szintén rendkívül fontosnak tartom a pályázatban vállalt 3 fő foglalkoztatását a
művelődési házban, hiszen felbecsülhetetlen helytörténeti értékkel bíró, VHS kazettán
lévő dokumentum vár digitalizálásra.
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 337/2010. (XII.27.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése szerint a
minimálbér havi 78.000.-Ft, a Korm. rend. 2. § (2) bekezdése szerint a garantált
bérminimum havi 94.000.-Ft
A foglalkoztatás csak a munkaügyi központ kirendeltségének munkaközvetítésével
jöhet létre.
A támogatásra pályázhat a helyi és kisebbségi önkormányzat, annak jogi
személyiséggel rendelkező társulása, közfeladatot ellátó, önkormányzat által
fenntartott intézmények, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó
nonprofit gazdasági társaság, illetve közfeladatot ellátó és önkormányzattal
megállapodást kötött egyház, általa fenntartott intézmény, civil szervezet.
Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és ezek járulékai összegének 75 %-a
igényelhető. A közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás
legfeljebb 20 %-áig.

A pályázatot 2011. március 21. napjáig lehetett benyújtani. Tekintettel arra, hogy a
Képviselőtestület az előterjesztést az elmúlt ülésen nem támogatta, azért, hogy a
támogatási
lehetőséget
ne
veszítse
el
önkormányzatunk,
előzetes
kötelezettségvállalások nélkül, hiányos adatlapon a pályázatot a megadott határidőig
benyújtottam, melyre a Munkaügyi Központ hiánypótlási felhívást fog kibocsátani.
A hiányos pályázatot az önkormányzat nevében nyújtottam be, ezért arra már nem lesz
lehetősége az önkormányzatnak, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nkft-t bízza meg a foglalkoztatással.
A fentiek alapján ismételten kérem a Képviselőtestülettől, hogy 25 fő hosszabb távú 8
hónapos foglalkoztatására Dombóvár Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot 75
%-os támogatási igénnyel, melyhez a szükséges 25 %-os önerőt az önkormányzatnak
biztosítania kell. Az önkormányzat által fizetendő önerő 5.156.200,-Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestülettől, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával
az elnyert pályázati összeget fogadja el, és biztosítsa a foglalkoztatáshoz szükséges
önerőt. Ebben az esetben a hiánypótlásnak eleget teszünk és remélhetőleg a támogatást
meg tudja az Önkormányzat még szerezni.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghívásos pályázattal meghirdetett 2011. évi hosszabb időtartamú
értékteremtő közfoglalkoztatásra az alábbiak szerint pályázatot nyújt be:
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
minimum 25 fő hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatására, a meglévő,
települési értékeink digitalizálására, valamint mezőgazdasági jellegű értékteremtő
közfoglalkoztatására, melynek célja értékesítésre szánt intenzív zöldségtermesztés. Az
Önkormányzat a közfoglalkoztatottak munkabérének és ezek járulékainak 75 %-ára
nyújt be támogatási igényt.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatáshoz biztosítja önrészként a közfoglalkoztatottak munkabére és ezek
járulékai 25 %-át.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az értékteremtő
közfoglalkoztatásra pályázatot nyújtson be és a Dombóvári Munkaügyi Központtal a
közfoglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést megkösse, a szükséges
dokumentumokat aláírja.
Határidő: a pályázat benyújtására: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Humán Iroda

2. A Képviselőtestület a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázat
önerejét az önkormányzat 2011. évi a költségvetési rendeletében meghatározott
elkülönített általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős. Városgazdálkodási Iroda

Dombóvár, 2011. április 26.

Szabó Loránd
polgármester

ADATLAP
hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatására
1. A pályázó adatai:
Neve: Dombóvár Város Önkormányzata
Címe: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
Adószáma: 15415819 2 17

Képviseletére jogosult
neve: Szabó Loránd
telefonszáma: 74/564-500

Kapcsolattartó
neve: Frazonné Szederkényi Zsuzsanna
telefonszáma: 74/564-541
elektronikus levélcíme: frazonne@dombovar.hu

Számlavezető pénzintézetének
neve: OTP Bank NyRt
címe: 7200 Dombóvár
pénzforgalmi jelzőszáma: 11746043
Számlaszáma:11746043-154158191
A közfoglalkoztatás leírása
2.

A tervezett tevékenység bemutatása2
A közfoglalkoztatás keretében megvalósítandó értékteremtő tevékenység céljának,
részletes indokolásának kifejtése
(pl.: zöldség-, gyümölcstermesztés, -feldolgozás, -értékesítés, állattenyésztés, ipari
jellegű karbantartási munkák, stb.):

A település meglévő értékeinek papír- és film alapú digitalizálása.
Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások kertjeinek és a város területén
parlagon álló önkormányzati telkek művelése. 2011. évben tervezzük a
termőterületek kialakítását intenzív talajműveléssel a zöldség és konyhakerti
1
2

Arra a számlára vonatkozó adatot kell megadni, amelyikre a támogatás esetén a folyósítást kéri.
Kérjük, hogy röviden, legfeljebb 5-8 mondat terjedelemben készítse el a tevékenységre vonatkozó leírásokat!

növények termesztéséhez.(cserjeirtás, sitt, törmelék elszállítása, szemétszedés és
gyom-mentesítés). Komposzttelep kialakítása. Csemetekert létesítése.

A tevékenység (szolgáltatás) piaca, értékesítési lehetőségek, konkurencia hatása:

Az archívumnak eszmei értéke van, így felhasználásra ingyenesen
biztosítanánk.
Önkormányzati intézmények konyháinak ellátása térítésmentesen.

A megvalósuló tevékenység hasznosságának, a településen betöltött szerepének bemutatása:

A tanuló ifjúságnak Dombóvár múltjának bemutatása. Könyvkiadáshoz, film
készítéshez, kiállításokhoz a digitalizált anyag felhasználásra átadása.
A munkanélküliség csökkentése értékteremtő közmunka révén.

A tevékenység támogatási időszakot követő fenntarthatóságának bemutatása:

A digitalizált anyag Dombóvár Város Önkormányzatának archívum anyagát
képezi.
2012-es évre a bérpótló juttatásban részesülő és közmunkában résztvevő
személyek részvételével kívánjuk fenntartani a termelést. Bízunk abban, hogy a
4 órás foglalkoztatás a következő években 8 órás munkaidővé alakul át.

A tervezett tevékenység költségei, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás adatai
(Az adatoknak meg kell egyezni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat www.munka.hu
Pályázatok/Közfoglalkoztatás menüpontban található Adatlap-kitöltő segédtáblával számolt értékekkel!)

honlap

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A tevékenység költségterve
Személyi jellegű kifizetések összesen (Ft)

20 624 800
16 240 000
4 384 800
3 093 718
3 093 718

ebből bérköltség (bruttó bér alapján)
ebből járulékok
Közvetlen költségek összesen (Ft)
ebből anyagköltség
ebből egyéb költség

3 093 718

Költségek összesen (Ft)
Árbevétel (Ft)
Tervezett eredmény (Ft)
A foglalkoztatás adatai
Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)
ebből bérpótló juttatásra jogosultak létszáma (fő)
A program kezdő napja (dátum)
A program befejező napja (dátum)
A program időtartama (hónap)
Az igényelt támogatás adatai (forintban)
Bér és járulékai után igényelt támogatási összeg (a teljes bérköltség 75%-a) (Ft)

25
25
2011.05.01
2011.12.31
8
15468600

15.
16.

Közvetlen költségek
(a 15. sorban szereplő támogatási igény max 20 %) (Ft)

3093720

Támogatási igény összesen (15. + 16. sorok összege) (Ft)

18562320

17.

Kelt:Dombóvár, 2011. március 19.

………………………………………..
cégszerű aláírás

Kötelezően csatolandó mellékletek:
– gazdasági társaság esetén
- cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan
másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja
óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és
annak léte esetén pecséttel lát el,
- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében
- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben
megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak
megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és
- a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a
nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya aláírás mintája, banki aláírás
bejelentője vagy annak pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az
aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással
és annak léte esetén pecséttel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi
kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívül eső
pályázó esetén kell benyújtani),
– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás pályázó által elkészített
másolata, amelyet a pályázó „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta
nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte
esetén pecséttel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor),

–
–
–
–
–
–
–
–

NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat
(amennyiben nem szerepel a Köztartozásmentes Adózók Listájában)
Munkaerőigény bejelentő lap (ha a foglalkoztatás 2011. április hónapban megkezdődik)
A tervezett foglalkoztatás adataival kitöltött Adatlap-kitöltő segédtábla
Tervezett közvetlen költségek felsorolása (1. melléklet),
Munkaterv (2. melléklet),
Közfoglalkoztatások ütemezése (3. melléklet)
Nyilatkozatok (4. melléklet),
Adatlap a támogatási döntésről (5. melléklet).

1.sz. melléklet

Sorszám

Az igényelt közvetlen költségek részletezése

A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Költség megnevezése
Munkaruha és egyéni védőeszköz
Munkaruha
Feliratozott jólláthatósági mellény
Bakancs
Esőkabát
Kabát
Védőital
Tea, cukor, citromlé
Kesztyű

Mennyiségi
egység

db
db
db
db
db
üveg
csomag
dpár

Munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök, anyagok, segédanyagok
Lapát
db
Ásó
db
Írtókapa
db
Gereblye
db
Bácskai kapa
db
Hegyes villáskapa
db
Vasvilla
db
Metszőolló
db
Ágvágó
db
ootációs kapa oobi 156 5,5 LE 4 kW
db
Talicska
db
Üzemanyag E-95
liter
Vetőmag, palánta
csg. Db.
Bilora Photo-Tagger Foto GPS
db
Digitális videó kamera
db
Vaku
db
Digitális fényképezőgép
db
Fotónyomtató
db
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót
terhelő része (rend. sz.)

D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Munkásszállítás költségei
D
1.
2.
3.

Ft/egy
mennyiségi
egység

Elszámolni
kívánt
mennyiség

Összesen Ft

22
22
22
22
22
1760
44
352

Összesen:
8100
1650
5900
2300
4800
80
850
350

801900
178200
36300
129800
50600
105600
140800
37400
123200

10
12
3
5
10
5
2
3
2
2
2
135

Összesen:
1450
1925
2500
1050
2675
1588
2350
4063
3763
131850
12844
365

1
1
1
1
1

29900
150000
100000
170000
40000

2291818
14500
23100
7500
5250
26750
7940
4700
12189
7526
263700
25688
49275
1353800
29900
150000
100000
170000
40000

Összesen:

Összesen:

Kelt: Dombóvár, 2011. március 21.
…………………………..
cégszerű aláírás

2.sz. melléklet
MUNKATERV

Ellátandó feladat megnevezése

Ellátandó feladat helyszíne
(cím, hrsz., útszakasz megnevezése)

Tervezett
létszám
(fő)

Ellátandó feladathoz
szükséges munkakör

Archív felvételek digitalizálása, építészeti értékeink megörökítése

Dombóvár város területe

3 informatikus, ügyviteli munkatárs.

Önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások kertjeinek és a

Erzsébet u. 16. 248/1. hrsz. 525 m2 248/2. hrsz. 553m2

1 kertészmérnök

város területén parlagon álló önk. telkek művelése

Viola utca 2595/1. hrsz. 1927 m2

1 technikus
20 segédmunkás

Kelt: Dombóvár, 2011. március 21.
………………………………………..

cégszerű aláírás
3.sz. melléklet
KÖZFOGLALKOZTATÁSOK ÜTEMEZÉSE

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok
szakképzettség
munkakör megnevezése
FEOR
szükséges
(igen/nem)
informatikus
ügyviteli munkatárs
kertészmérnök
mezőgazdasági technikus
kertész
mezőgazdasági gépszerelő
mezőgazdasági segédmunkás

3141 igen
4190 igen
2133 igen
3131 igen
6119 igen
7333 igen
9331 nem

Mindösszesen:

Kelt: Dombóvár, 2011. március 21.

létszám*
(fő)

bér¹
(Ft)

Igényelt támogatás
közvetlen
járulék²
költség³
(Ft)
(Ft)

A tervezett foglalkoztatás
mindösszesen
(Ft)

1
2
1
1
1
1
18

564000
1128000
564000
564000
468000
468000
8424000

152280
304560
152280
152280
126360
126360
2274480

163300
326600
118355
118355
118355
118355
2130400

879580
1759160
834635
834635
712715
712715
12828880

25

12180000

3288600

3093720

18562320

kezdete
20110501
20110501
20110501
20110501
20110501
20110501
20110501

vége
20111231
20111231
20111231
20111231
20111231
20111231
20111231

napi
munkaidő
(óra/nap)
8
8
8
8
8
8
8

………………………………………..
aláírás

* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni.
¹ A támogatás alapjaként a minimálbér, illetve garantált bérminimum munkaidő-arányos része vehető figyelembe. Az igényelhető támogatás a munkabér 75%-a.
² A támogatás keretében az 1997. évi LXXX. törvény 19. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott nyugdíjbiztosítási, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a 2004. évi CXXIII. törvény 8/A. §-a által biztosított járulékkedvezményt. Támogatásként a fenti
kedvezménnyel csökkentett járulékok 75%-a igényelhető.
³ Közvetlen költségként a Pályázati Felhívásban meghatározott körbe tartozó - tervezett – kiadások számolhatók el. Amennyiben a foglalkoztató ÁFA levonási joggal
rendelkezik, és azt érvényesíti is, úgy a költségek ÁFA nélküli összege igényelhető. A közvetlen költség a bér és járuléktámogatás 20%-nak megfelelő összegig
igényelhető.

4.sz. melléklet
NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit
teljesítem; vagyis:
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével
rendelkezem.
2. Nyilatkozom, hogy az igényelt munkakörökre és a támogatott költségekre vonatkozóan
normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök.
3. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg
nem nyújtottam

benyújtottam

Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4. kijelentem, hogy áfa levonási joggal
- nem rendelkezem.
- rendelkezem, de nem érvényesítem.
- rendelkezem és érvényesítem azt.
5. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb –
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, illetve külön törvény
szerinti adósságrendezési eljárás alatt
áll

nem áll.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya
alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek.
6. Kijelentem, hogy a támogatással érintettel azonos vagy hasonló munkakörben
foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát a támogatás folyósítását megelőző 3
hónapban a működési körben felmerülő okból, rendes felmondással illetve felmentéssel
nem szüntettem meg.
7. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatással érintettel azonos vagy hasonló
munkakörben foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát működési okból rendes
felmondással valamint az MT. 88. § (2) bekezdésében maghatározott módon nem
szüntetem meg.
8. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással
foglalkoztatott álláskeresőt az 1992. évi XXII. tv. (Mt.) 106. §-a (kirendelés), 150. § (1)
bekezdése (másik munkaadónál történő munkavégzés) vagy a 193/C. § a) pontja
(munkaerő-kölcsönzés) alapján,

9. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a
kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt foglalkoztatom.
10. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot a
hatósági szerződés aláírásakor átadom.
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással
terhelhető – fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által záradékolt, beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.
11. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. (a továbbiakban: Áht.) törvény 15. §-ában meghatározott
feltételeinek megfelelek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok
fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek.
12. Nyilatkozom, hogy az Ámr. 121. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet
teljesítem, amennyiben a 120. § (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) pontjaiban meghatározott
bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül
köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak.
13. Nyilatkozom, arról, hogy az Áht. 13/A. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem
benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-,
illeték-, járuléktartozás)
van

nincs

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezetnek a fentiekben meghatározott
köztartozása áll fenn, úgy támogatásban nem részesülhetek.
Tudomásul veszem, hogy a köztartozás mentességet igazoló közokiratot a támogatás
folyósításának ideje alatt az elszámoláshoz be kell csatolnom.
14. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából a támogatási jogviszony

fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a kincstár és az állami
adó- és vámhatóság jogosultak az Áht. 18/C. § (14) bekezdésében meghatározott
adataimnak (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel) a kezelésére.
A támogató, a kincstár és az adóhatóság között az adatcsere elektronikus úton történik.
15. Tudomásul veszem, hogy a kincstár vagy a támogató – az Áht. 13/A.§ (5) és (6)

bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében – az Áht. 18/C.§ (14) bekezdésben
felsorolt adatokat (név/megnevezés, lakhely/székhely, adószám, adóazonosító jel)
szolgáltat az állami adó- és vámhatóság részére.

16. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben
nyilvántartott adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, és az államháztartás
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 122.
§ (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáférjenek
17. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes
támogatás a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül. A visszatartás a
hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti.
Államháztartáson kívüli pályázó további nyilatkozata
18. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett
nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése
miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a pályázat
elutasításra kerül.
19. Nyilatkozom, arról, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/D.
§-ában meghatározott, a Magyar Állam, a helyi önkormányzat, kisebbségi
önkormányzat, költségvetési szerv vagy közalapítvány legalább többségi befolyása alatt
álló

nem álló

gazdasági társaságnak minősülök.
A fent említett befolyás alatt álló gazdasági társaság esetén nyilatkozom arról, hogy a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti adatok közzététele megtörtént.
Tudomásul veszem, hogy fenti nyilatkozat valótlansága esetén az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15/D. § alapján az általam képviselt gazdasági társaság
részére támogatás nem nyújtható.
Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázatban és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk
és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.
Kelt:
……………………………
cégszerű aláírás

5. sz. melléklet
Adatlap a hosszabb időtartamú, értékteremtő közfoglalkoztatás támogatási döntésről
I. Kedvezményezett adatai
1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): ..............................
Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):
Megnevezése:
................................................
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági
őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel
vagy mérlegfőösszeg)
4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó
árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és
középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott
befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves
beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg
alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján
történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése
a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.
Adóalany
Igen= 1 Nem= 0
Az igénylő neve (M):
....................................................................................................................................................................
Az igénylő székhelye, irszám:
település: ....................................................................
cím: ........................................................ utca ....................................................... hsz.
............................................................ hrsz.
KSH Gazdálkodási forma kód:
Az igénylő adószáma(M)
(2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):
Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10
hosszúságban):
Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész
Társpályázó minősítése:
Támogatásban részesülő = 1
Közreműködő = 2
Támogatásból részesülés %-a:
,
1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai
Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:
Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:
...........................................................................................................
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése:
..........................................................................................

Egyéb tag = 3

PROJEKT 1.
A település meglévő értékeinek papír- és film alapú
digitalizálása
1. archív felvételek digitalizálása
- a könyvtárban található több száz vhs kazetta digitális formában merevlemezre
mentése – valós idejű felvétel készül
- dvd formátumba mentés után lemezre írás
- katalogizálás, hogy visszakereshető és kikölcsönözhető legyen
- tárolás dvd-n, merevlemezen, külső háttértáron – adatvesztés elkerülése
érdekében
- eszközök: usb video digitalizáló kártya, 3Xrca-dugó, scart átalakító
- programok: usb video digitalizáló kártyához mellékelt illesztőprogram,
digitalizáló program – lemezre mentéshez, szerkesztéshez; devede video
konvertáló program dvd formátumba mentéshez, ImgBurn lemezre íráshoz;
könyvtár program a katalogizáláshoz, hogy visszakereshető és kölcsönözhető
legyen
2. város építészeti értékeinek, szobroknak, tereknek a megörökítése
- Városunkban található építészeti értékek, szobrok, terek, műemlékek, óvodák,
kórházak, játszóterek digitális fényképezőgéppel történő megörökítése,
- kategóriák szerint merevlemezen tárolás után Picasa fotómegjelenítővel
könyvtárszerűen, kategóriákba sorolva válnak megtekinthetővé.
- A www.panoriamio.com oldalon regisztrálás után a fényképek feltölthetők,
helyük megjelölhető a Google Earth-ben, ezáltal képekkel illusztrálva
információkat helyezhetünk az interneten városunkról
3. Dombóvár képeslapok digitalizálása
- Dr. Szombath Tibor gyűjteményét képező Dombóvár képeslapok digitális
formában történő elmentése, scanneléssel, lefényképezéssel.
- Jpeg formátumban a felvételek elmentése a sz.gép merevlemezére, szükség
szerint korrekciók, szerkesztés
- fotó diavetítés készítése Picasa fotómegjelenítővel
- Tárolás merevlemezen, dvd lemezen – adatvesztés elkerülése érdekében
4. norc.hu
- Az eXtreme Soft Group S.R.L szolgáltatása a NORC lehetővé teszi a
látogatóknak hogy virtuális sétákban vegyenek részt Közép-és Kelet-Európai
városokban, egy navigációs rendszer segítségével, amely utcai szintű panoráma
képekkel működik, egy olyan rendszer, amely a "street view" vagy a "streetlevel imaging" néven is ismert.

- A weboldal látogatóinak rendelkezésére tesznek képeket, amelyeket a saját
georeferencia-panoráma készítési technológiájuk alapján állítanak elő utcai
szinten. A technológia olyan járművek használatát veszi igénybe, amelyekre fel
van szerelve egy-egy olyan eszköz, melyel panorámafotot lehet készíteni,
mindez korrelálva van a globális helymeghatározó rendszerrel(GPS) és
korrekcióval(DGPS).
- Lehetőség szerint felvenni a kapcsolatot a céggel, hogy megoldható-e
városunkban is.

PROJEKT 2.
Önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások kertjeinek és
a város területén parlagon álló önkormányzati telkek
művelése.

Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kertjei és az egyéb mezőgazdasági
művelés alá vonható területeken értékteremtő közmunkával való zöldségtermesztés
megvalósítása (az intézményeink konyhái részére a megfelelő alapanyag előállítása).
Az első nagy célkitűzésünk ezen területek termőre fordítása, gondolva arra, hogy a
zöldségtermesztés nagyon jó minőségű termőtalajt igényel. Első lépésként tehát a
mezőgazdasági termelés alá vonható területeken a termőterület kialakítása a
legfontosabb tevékenység. Előzetes felméréseink alapján a jelenlegi talajfelszín nem
alkalmas, vagy csak szakaszosan a projekt megvalósításához. Eddig ezek a területek
helyenként illegális szemétlerakóként működtek, az évek során felhalmozódott a
kommunális és az építési hulladék. A terület részleges talajcserét is igényel. A terület
szeméttől való megtisztítása után méréseket kell végezni a talaj szennyezettségének
megállapítására. A mérések fogják meghatározni a talajcsere mértékét. A domborzati
viszonyokra való tekintettel igény szerint termőteraszok kialakítására van szükség. A
2011-es év célkitűzése elsősorban tehát a termőterület kialakítása az Erzsébet utcai
városrészben.
A másik - ebben a projektben szereplő területnél lényegesen egyszerűbb a helyzetünk,
hiszen évekkel ezelőtt ez a terület kiskertként funkcionált. Ezen területen az általános
talajelőkészítési és a talajerő utánpótlási tevékenységen kívül egyéb speciális
előkészítést nem igényel. Ezen kertben a mezőgazdasági termelés már ebben az évben
megvalósítható megfelelő növényválasztással. A projekt megvalósításához igénybe
kell vennünk gépi bérmunkát, a határidők szűkössége miatt. Az idei közmunka
megvalósításával már rá tudunk készülni a 2012-es év növénytermesztési szezonra,
gyakorlatilag az őszi munkálatok már a következő év alapozási munkálatai. Ezért a

munkát gyakorlatilag az időjárás függvényében akár november végéig is tudjuk
végezni a munkaterületeken.
Decemberre maradna az a szakasz, amelyben a programban résztvevő segédmunkások
(fizikai munkások) szakismereteiket bővíthetnék és a résztvevők számára a törvény
által előírt évi szabadságainak kiadására adna lehetőséget. A projektben résztvevőket
úgy válogatnánk össze, hogy a szakmai vezetésen túl a projekt vezetői - akik
megfelelő felsősokú szakképzettséggel rendelkezik - a szakképzés szakaszában is
szerepet vállalna. Így külső segítség nélkül oldanánk meg a szakmai ismeretek
oktatását, elsajátítását.

