JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 6-án
megtartott rendkívüli üléséről.
A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Jelen vannak: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Győri László alpolgármester
Magyari Bertalan Zoltán alpolgármester
Göcs Csaba képviselő
Kopányi László képviselő
Lengyel Zsolt képviselő
Tanka Sándor képviselő

Szémán László polgármester: Üdvözli a képviselőtestület tagjait, megállapítja, hogy a
képviselőtestület határozatképes, mivel a 7 fő képviselőtestületi tagból 6 fő megjelent. Az
ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra és azok előadóira.
Napirendi pontok:
1. Létszámleépítéssel kapcsolatos döntés
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
2. Folyószámla és likvid hitel szerződés meghosszabbítása
Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
3.

Egyebek

Előadó: Szémán László polgármester
Dr. Barcsai Sándor jegyző
A képviselőtestület a napirendi pontokra és azok előadóira tett javaslatot 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. napirend
Szémán László polgármester: A létszámleépítéssel kapcsolatban már többször említettük a
pályázatos támogatás lehetőségét. Az jól felfogott érdekünk, hogy a munkáltatót terhelő
kiadásokhoz állami hozzájárulást vegyünk igénybe. A pályázat benyújtásához
Képviselőtestületi döntés szükséges. Kérem a szavazatokat a fenntartó létszámleépítéssel járó
többletköltségeinek finanszírozására a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó pályázathoz.

A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
82/2011. (X. 6.) KTH számú határozat
A Képviselő testület elrendeli, hogy a fenntartó létszámleépítéssel járó többletköltségek
finanszírozására a Magyar Államkincstárhoz pályázatot nyújtson be. A Képviselőtestület
kinyilvánítja a közalkalmazotti létszám leépítéséről hozott határozat alapján, hogy a fenntartói
körén belül – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében
fenntartói körön kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
A létszámcsökkentés előtti intézményi létszám: 34 fő.
A létszámcsökkentést követő intézményi létszám: 26 fő.
A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott önkormányzati szintű létszámkeret:53 fő.
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 45 fő.
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a hencidai Általános Iskola és Napközi
otthonos Óvoda tekintetében a 45/2011. (V. 26.) és a 66/2011. (VIII. 8.) KTH számú
határozataival elrendelt létszámleépítéssel kapcsolatban tudomásul veszi, hogy a
megszüntetett álláshelyek 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha azt a jogszabályváltozásból
adódó többletfeladatok szükségessé teszik.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: azonnal
2. napirend
Szémán László polgármester: Október és november hónapban lejárnak az OTP Bankkal
kötött hitelszerződéseink. A működőképesség fenntartása érdekében indokoltnak tűnik a
hitelszerződések meghosszabbítása. Nélkülük egyelőre nem lehetséges a működés. Egy éve
döntöttünk a hitelfelvételről.
Göcs Csaba képviselő: Mikor lesznek ezek visszafizetve?
Szémán László polgármester: Azt nem lehet megmondani, de ezért vezettünk be
gazdaságossági intézkedéseket. Szavazásra bocsájtom a hitelszereződések meghosszabbítását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
83/2011. (X. 6.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete működőképességének biztosításához
folyószámla és munkabérhitel felvételről döntött.
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a.
Az önkormányzat folyószámlahitel igénylését jóváhagyta akként, hogy Hencida
Községi Önkormányzat az OTP Bank Nyrt-vel folyószámla hitelszerződést kössön. A
képviselő testület kötelezettséget vállal a létrejött szerződésből fakadó kötelezettségeinek
teljesítésére és a mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő
betervezésére. A hitelszerződést legfeljebb 20.000.000.-Ft-ban, azaz húszmillió forintban
határozza meg, melynek igénylése és felhasználása a szükségességhez igazodik, melyet a
költségvetés tervezése során mindenkor figyelembe vesz. A folyószámla hitelszerződés
lejárata a bankszámla megszűnéséhez igazodik.
A képviselőtestület egyetért a
folyószámlahitel és járulékai erejéig, a hitel visszafizetés biztosítékaként az állami normatív
hozzájárulás OTP Bank Nyrt-re történő engedményezésével.
A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámlahitel igénylésre
és a fentiek szerinti szerződés aláírására.
b.
Az önkormányzat munkabérhitel igénylését jóváhagyta akként, hogy Hencida Községi
Önkormányzat az OTP Bank Nyrt-vel munkabér hitelszerződést kössön.
A munkabér hitelkeret összege 7.500.000.-Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint, ami maximum
az éves nettó bérelőirányzat 1/12-ed része lehet.
A képviselő testület vállalja, hogy a hitelt beépíti a költségvetésbe és hozzájárul az állami
normatív hozzájárulás, az átengedett adóbevételeket, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a
további egyéb saját bevételek (a továbbiakban: Önkormányzati Bevételek)
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy a Önkormányzati Bevételek összegét az OTP
Bank Nyrt. a tartozás törlesztésére fordítja.
A Képviselő Testület felhatalmazást ad a polgármester és a jegyző részére, a munkabérhitel
igénylésére és a fentiek szerinti szerződés aláírására.
Felelős: Szémán László polgármester
dr. Barcsai Sándor jegyző
Határidő: azonnal
3. napirend
Szémán László polgármester: Megjelent a Bursa Hungarica 2012. évi pályázati felhívása.
Több éve támogatja Önkormányzatunk a szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges, jól tanuló
fiatalokat.
Tanka Sándor képviselő: Igaz ugyan, hogy nincs sok pénzünk, de ezt a hagyományt nem
kellene megszakítani. Meglátjuk, elbíráláskor mennyivel tudjuk támogatni a pályázókat.
Szémán László polgármester: Szavazásra bocsájtom, hogy Hencida Községi Önkormányzat
csatlakozzon a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához és a Nemzeti
Erőforrás Minisztériummal együttműködve az „A”, valamint a „B” típusú pályázatot kiírja.
A pályázati felhívást a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
84/2011. (X. 6.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához és a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal
együttműködve az „A”, valamint a „B” típusú pályázatot kiírja.
Felelős: Szémán László polgármester
Határidő: 2011. október 14.
Szémán László polgármester: Berettyóújfalu város polgármestere megkereste
Önkormányzatunkat a Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai Szakszolgálati Társulása társulási
megállapodásának módosítására. Én nem látok benne kivetnivalót. Szavazásra bocsájtom az
előterjesztésben foglaltakat.
Az előterjesztést, a megkeresést és a határozati javaslatot a jegyzőkönyv 2. számú
melléklete tartalmazza.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
85/2011. (X. 6.) KTH számú határozat
Hencida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 85/2011. (X. 6.) önkormányzati
határozatával a Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai Szakszolgálati Társulása társulási
megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint
jóváhagyja.
Társulási Megállapodás
Pedagógiai Szakszolgálati Feladatok ellátására
/A 2914-30/2011. számú, 2011. július 11-én kelt megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege/
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, valamint a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi társulás
keretében, a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – jelen
megállapodás 3. pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselő-testületei
közszolgáltatási, közoktatási feladatkörben egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok, a
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési
tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a
gyógytestnevelés közös megszervezéséről kistérségi szinten, intézményi társulás keretében
gondoskodnak, jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint.
1./

A társulás neve:

Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai
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Szakszolgálati Társulása
2./
3./
a.)

A társulás székhelye:

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

A közös feladat és hatáskör gyakorlásával Megbízott társult tag neve és
székhelye:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

b.)

A társulás Megbízó tagjainak neve és székhelye:
Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bedő, Rákóczi u. 35.
Csökmő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csökmő, Kossuth u. 109.
Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Esztár, Árpád u. 1.
Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Furta, Petőfi u. 1.
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gáborján, Fő u. 106.
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hencida, Kossuth tér 1.
Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kismarja, Bocskai u. 20.
Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Komádi, Hősök tere 4.
Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszakál, Piac tér 1.
Körösszegapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarhomorog, Árpád u. 46.
Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőpeterd, Jókai u. 2.
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Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezősas, Nagy Sándor u. 49.
Pocsaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pocsaj, Nagy u. 51.
Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tépe, Rákóczi u. 1.
Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újiráz, Szabadság tér 1.
Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Váncsod, Kossuth u. 42.
Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vekerd, Kossuth u. 18.
Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zsáka, Szabadság tér 1.
4./

A közösen fenntartott intézmény neve, címe:
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.

5./

A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete

6./

A társulás működési/ellátási területe:
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – települések közigazgatási területe.

7./

A társulás célja:
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 21. és 34.§-ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati
feladatokat közösen, egységes intézményi rendszerben magasabb színvonalon lássák
el, és közelebb hozzák az ellátottakhoz az egyes pedagógiai szakszolgáltatásokat.

8./

A társulás tevékenységi köre, feladata:
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó – 3. pontban
megnevezett – társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában, valamint a pedagógiai
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9./

szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben meghatározott
pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg, a többcélú társulás
keretében létrehozott intézményi társulás útján látják el.
A közoktatási törvény 34.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontjában foglalt fejlesztő felkészítés,
d.) pontjában foglalt nevelési tanácsadás, az e.) pontjában foglalt logopédiai ellátás, az
f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és h.) pontjában foglalt
gyógytestnevelést egységes intézményi keretek között látja el.
A feladatellátás módja
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – önkormányzatok képviselő-testületei (Megbízó Önkormányzatok)
megbízzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét (Megbízott
Önkormányzat), hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az a.) pontban foglalt
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontban foglalt
fejlesztő felkészítés, a d.) pontban foglalt nevelési tanácsadást, az e.) pontban foglalt
logopédiai ellátást, az f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást és
a h.) pontban foglalt gyógytestnevelést a kistérség székhelyén, az általa alapított és
fenntartott intézmény útján biztosítsa.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy a
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat alapfeladatként lássa el, négy decentrum –Csökmő, Komádi,
Pocsaj, Zsáka településeken - a pedagógiai szakszolgálati alapfeladatok teljeskörű
biztosításával.
A decentrumokat és az ellátási körzetükbe tartozó településeket a megállapodás 1. sz.
melléklete tartalmazza.

10./

A feladatellátás feltételrendszere
A Megbízott Önkormányzat biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi,
tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
A feladatellátási kötelezettség, felelősség rendje:
A fenntartói és felügyeleti jogokat gyakorló Megbízott Önkormányzat köteles
gondoskodni a közszolgáltatási feladatokhoz a képzési kötelezettségről és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben
meghatározott feltételek biztosításáról.

11./

A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása, elszámolása
A közszolgáltatási feladatellátás forrása központi állami költségvetési normatív
hozzájárulás, központi állami költségvetési eseti támogatás, a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása által igényelt kistérségi normatíva, valamint a társult
települések önkormányzatainak kiegészítése.
Az állami forrásokból és a kistérségi normatívából nem fedezett költségeket a társult
önkormányzatok kiegészítik az ellátásban részesülők számával arányos
hozzájárulással a megbízott önkormányzat számára.
A feladat közös megszervezésének és működtetésének költségeit évente két
alkalommal, július 31-ei és december 31-ei határidővel fizetik meg az
önkormányzatok.
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12./

Az önkormányzatok által vállat pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárás:
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a
hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala – ha az általa küldött
felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre – az adott
önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési megbízást nyújt be,
amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal szemben. Amennyiben
a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala polgári peres úton érvényesíti a nem
teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban meghatározott
kamat kerül felszámolásra.

13./

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás
A közszolgáltatási feladat költségvetését a társult települési önkormányzatok
polgármesterei a költségvetési tervezés időszakában, az előzetes egyeztetési eljárás
folyamatában egyeztetik.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a feladatellátásból származó költségekkel
kapcsolatos elszámolást az adott költségvetési évről szóló zárszámadás elfogadását
követő 30 napon belül megküldi a társult önkormányzatoknak.

14./

Az intézményvezető megbízása
A József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetőjét Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi
ki, az intézményvezető megbízása, kinevezése, felmentése előtt kikéri a társult
települések polgármesterének véleményét.

15./

Tájékoztatás, beszámolás
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől
évenként a feladatvállalásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást
kérhetnek.

16./

A társulás ellenőrzése
A megbízó önkormányzatok a szolgáltatás teljesítésének színvonalát és a költségek
elszámolásának megfelelőségét az általuk megbízott személlyel vagy szervvel
jogosultak ellenőriztetni. Az ellenőrzés időpontjáról megbízott önkormányzat
polgármesterét legalább 8 nappal az ellenőrzésről értesíteni kell.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

17./

Csatlakozás
A társuláshoz csatlakozni a társult önkormányzatok mindegyikének egyetértése esetén
lehet. A társulás tagjai a társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok csatlakozási
kérelméről a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül döntenek.
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18./

Felmondás
A társulási megállapodást felmondani a szorgalmi időszak utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

19./

A társulás megszűnése esetén az elszámolás rendje
A társulásnak nem keletkezik vagyona.
A társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a társulás
működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján
történik. A költségek elszámolását a társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig
kell elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást Berettyóújfalu Város polgármestere
küldi meg a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
A jelen Megállapodás felmondása és megszűnése esetén a Felek 60 napon belül
kötelesek elszámolni egymással.

20./

Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás 2005. július hó 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól, de legalább 3 évig.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit
tekinti irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetleges felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. Jogvitájukra nézve a Berettyóújfalui Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
A társulási megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében –
akaratukkal mindenben megegyezően – saját kezű aláírással látják el.

Berettyóújfalu, 20…………..
Berettyóújfalu Város
polgármestere

Bakonszeg Község
polgármestere

Bedő Község
polgármestere

Csökmő Község
polgármestere

Esztár Község
polgármestere

Furta Község
polgármestere

Gáborján Község
polgármestere

Hencida Község
polgármestere

Kismarja Község
polgármestere

Komádi Város
polgármestere

Körösszakál Község
polgármestere

Körösszegapáti Község
polgármestere
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Magyarhomorog Község
polgármestere

Mezőpeterd Község
polgármestere

Mezősas Község
polgármestere

Pocsaj község
polgármestere

Szentpéterszeg Község
polgármestere

Tépe Község
polgármestere

Újiráz Község
polgármestere

Váncsod Község
polgármestere

Vekerd Község
polgármestere

Zsáka Község
polgármestere
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1. sz. melléklet
A Pedagógiai Szakszolgálat kistérségben működő decentrumai
és az ellátási körzetükbe tartozó települések

Decentrum
Berettyóújfalu

Csökmő
Komádi

Pocsaj

Zsáka

Határidő:
Felelős:

Decentrumhoz tartozó települések
Bakonszeg
Bedő
Berettyóújfalu
Gáborján
Hencida
Mezőpeterd
Mezősas
Szentpéterszeg
Tépe
Váncsod
Csökmő
Újiráz
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Esztár
Kismarja
Pocsaj
Furta
Vekerd
Zsáka

azonnal
Szémán László polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szémán László polgármester az ülést 09 óra 40
perckor bezárta.
k. m. f.

Szémán László
polgármester

dr. Barcsai Sándor
jegyző
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1. számú melléklet
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hencida Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.
Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a támogatási idő,
azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje további 4 félévvel megnövelhető);
költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási
intézmény szabályzatában a képzési keretidőt ennél rövidebben nem határozza meg). [2005. évi CXXXIX.
törvény a felsőoktatásról, 55. § (2) valamint 56. § (2) bekezdés]
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, úgy a 2012/2013. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév
második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-

katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésében vesz részt
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
doktori (PhD) képzésben vesz részt
külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

4. Adatkezelés
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A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Wekerle
Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt
kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában
csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A
felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik
szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt
köteles megnevezni.
b)

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
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őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének
(minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
6. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a
települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása  a folyósítás
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
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9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa
Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor
Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja
a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben
részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul,
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az
önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi
ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már
nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthető
Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát
megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény
részére visszafizetni.
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Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
11. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.
A Wekerle Sándor Alapkezelő elérhetősége:
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
1244 Budapest, Pf. 920
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Hencida Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
ezennel kiírja a 2012. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási
intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-

katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi képzésére nyer felvételt
középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt
külföldi intézményben nyer felvételt.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi
jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a
Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a
pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle
Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt
kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az
azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
5. A pályázat benyújtása
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A pályázat kötelező mellékletei:
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1.
2.

Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
- ...
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági
őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének
(minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
6. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban
indokolja;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
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d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat
el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
A intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas
elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. Az önkormányzat ebben az esetben határozatban
rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat
szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban
az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
7. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat
által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az
ösztöndíj-folyósítás módjáról.
8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele
A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-jéig a
Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév első félévében melyik felsőoktatási
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi
fordulójából kizárható.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázhat az „A”
típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás
időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel
meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a
folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
9. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor Alapkezelő Bursa
Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Wekerle Sándor
Alapkezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az
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esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási
kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az Alapkezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja
a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy
időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben
részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévben október hónaptól, a tavaszi félévben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetéskor indul,
majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az
önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi
ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját).
10. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési
kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már
nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu oldalról letölthető
Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát
megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.Az ösztöndíjas 30
napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
11. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor Alapkezelő látja el.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő
1244 Budapest, Pf. 920;
Tel.: (1) 301-3200; Fax: (1) 301-3220
E-mail: bursa@wekerle.gov.hu; info@wekerle.gov.hu;
Internet: www.wekerle.gov.hu (Bursa Hungarica)
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2. számú melléklet

Hencida Községi Önkormányzat Polgármestere
4123. Hencida, Kossuth tér 1.
: 54/417-012/Fax: 54/417-803
polgarmesterhencida@.korosmenti.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai Szakszolgálati Társulása
társulási megállapodásának módosítására
Tisztelt Képviselőtestület!
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 551-2/2011./Te-Db.
számú, szakmai vélemény tárgyában írt levelében a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ttv.) 8. §-a szerinti
Berettyóújfalui Körzeti Pedagógiai Szakszolgálati Társulás (továbbiakban Társulás) 291430/2011. számú, 2011. július 11-én kelt társulási megállapodásával kapcsolatban azt a
megállapítást tette, hogy a társulási megállapodásban rendelkezni kell a Ttv. 8. § (4) bekezdés
f) pontja alapján az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárásról (a társulás döntésétől függően a fizetési kötelezettséget nem teljesítő
önkormányzatok ellen felhatalmazással történő beszedési megbízás alkalmazásáról).
A fentiek figyelembe vételével a társulási megállapodás alábbi részeit javasoljuk módosítani.
1.)

A társulási megállapodás 8./ pontjában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 31. §-a 34. §-ra módosul, és a képzési kötelezettségről és pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletre változik.

3.)

A társulási megállapodás 10./ pontjában a képzési kötelezettségről és pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletre változik.

4.)

A társulási megállapodás az alábbi 12./ ponttal egészül ki:
12./ Az önkormányzatok által vállat pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
esetén irányadó eljárás:
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a
hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat hozzájárul
ahhoz, hogy Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala – ha az általa küldött
felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül kiegyenlítésre – az adott
önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali beszedési megbízást nyújt be,
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amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más inkasszókkal szemben. Amennyiben
a beszedési megbízás nem vezet eredményre, úgy a követelés behajtását
Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala polgári peres úton érvényesíti a nem
teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban meghatározott
kamat kerül felszámolásra.
5.)

A társulási megállapodás pontjainak sorszáma – a társulási megállapodás új ponttal
történő kiegészítése miatt – eggyel emelkedik a 12./ ponttól kezdődően.

A Ttv. 4. § (1) bekezdés b.) pontja értelmében a társulási megállapodás módosításához a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
A fenti módosítási javaslatokat a társulási megállapodásban félkövér betűvel emeltük ki.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni
szíveskedjenek.
Hencida, 2011. szeptember 29.

Szémán László
polgármester
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Határozati javaslat:
Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (…..) önkormányzati
határozatával a Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai Szakszolgálati Társulása társulási
megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint
jóváhagyja.

Társulási Megállapodás
Pedagógiai Szakszolgálati Feladatok ellátására
/A 2914-30/2011. számú, 2011. július 11-én kelt megállapodás módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege/
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján, valamint a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel, a többcélú kistérségi társulás keretében, a
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – jelen megállapodás 3.
pontjában megnevezett – települési önkormányzatok képviselő-testületei közszolgáltatási,
közoktatási feladatkörben egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok, a gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a
logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és a gyógytestnevelés közös
megszervezéséről kistérségi szinten, intézményi társulás keretében gondoskodnak, jelen
társulási megállapodásban foglaltak szerint.
1./

A társulás neve:

Berettyóújfalu Körzeti Pedagógiai
Szakszolgálati Társulása

2./

A társulás székhelye:

4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

3./
a.)

A közös feladat és hatáskör gyakorlásával Megbízott társult tag neve és
székhelye:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

c.)

A társulás Megbízó tagjainak neve és székhelye:
Bakonszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bakonszeg, Hunyadi u. 24.
Bedő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Bedő, Rákóczi u. 35.
Csökmő Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Csökmő, Kossuth u. 109.
Esztár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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Esztár, Árpád u. 1.
Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Furta, Petőfi u. 1.
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Gáborján, Fő u. 106.
Hencida Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Hencida, Kossuth tér 1.
Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Kismarja, Bocskai u. 20.
Komádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Komádi, Hősök tere 4.
Körösszakál Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszakál, Piac tér 1.
Körösszegapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarhomorog, Árpád u. 46.
Mezőpeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezőpeterd, Jókai u. 2.
Mezősas Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Mezősas, Nagy Sándor u. 49.
Pocsaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Pocsaj, Nagy u. 51.
Szentpéterszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Tépe, Rákóczi u. 1.
Újiráz Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Újiráz, Szabadság tér 1.
Váncsod Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Váncsod, Kossuth u. 42.
Vekerd Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Vekerd, Kossuth u. 18.
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Zsáka Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Zsáka, Szabadság tér 1.
4./

A közösen fenntartott intézmény neve, címe:
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.

5./

A társulás fenntartó és felügyeleti szerve:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete

6./

A társulás működési/ellátási területe:
Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – települések közigazgatási területe.

7./

A társulás célja:
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 21. és 34.§-ában meghatározott pedagógiai szakszolgálati
feladatokat közösen, egységes intézményi rendszerben magasabb színvonalon lássák
el, és közelebb hozzák az ellátottakhoz az egyes pedagógiai szakszolgáltatásokat.

8./

A társulás tevékenységi köre, feladata:

9./

A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó – 3. pontban
megnevezett – társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában, valamint a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben meghatározott
pedagógiai szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg, a többcélú társulás
keretében létrehozott intézményi társulás útján látják el.
A közoktatási törvény 34.§ (1) bekezdés a.) pontjában foglalt gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontjában foglalt fejlesztő felkészítés,
d.) pontjában foglalt nevelési tanácsadás, az e.) pontjában foglalt logopédiai ellátás, az
f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás és h.) pontjában foglalt
gyógytestnevelést egységes intézményi keretek között látja el.
A feladatellátás módja
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásához tartozó – 3. pontban
megnevezett – önkormányzatok képviselő-testületei (Megbízó Önkormányzatok)
megbízzák Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testületét (Megbízott
Önkormányzat), hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 34.§-ában
meghatározott pedagógiai szakszolgálati feladatokat, az a.) pontban foglalt
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, a b.) pontban foglalt
fejlesztő felkészítés, a d.) pontban foglalt nevelési tanácsadást, az e.) pontban foglalt
logopédiai ellátást, az f.) pontban foglalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást és
a h.) pontban foglalt gyógytestnevelést a kistérség székhelyén, az általa alapított és
fenntartott intézmény útján biztosítsa.
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Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete gondoskodik arról, hogy a
József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a pedagógiai
szakszolgálati feladatokat alapfeladatként lássa el, négy decentrum –Csökmő, Komádi,
Pocsaj, Zsáka településeken - a pedagógiai szakszolgálati alapfeladatok teljeskörű
biztosításával.
A decentrumokat és az ellátási körzetükbe tartozó településeket a megállapodás 1. sz.
melléklete tartalmazza.
10./

A feladatellátás feltételrendszere
A Megbízott Önkormányzat biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi,
tárgyi, technikai, személyi feltételeket.
A feladatellátási kötelezettség, felelősség rendje:
A fenntartói és felügyeleti jogokat gyakorló Megbízott Önkormányzat köteles
gondoskodni a közszolgáltatási feladatokhoz a képzési kötelezettségről és a
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendeletben
meghatározott feltételek biztosításáról.

11./

A feladatellátás finanszírozása, a költségek viselése, megosztása, elszámolása
A közszolgáltatási feladatellátás forrása központi állami költségvetési normatív
hozzájárulás, központi állami költségvetési eseti támogatás, a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása által igényelt kistérségi normatíva, valamint a társult
települések önkormányzatainak kiegészítése.
Az állami forrásokból és a kistérségi normatívából nem fedezett költségeket a társult
önkormányzatok kiegészítik az ellátásban részesülők számával arányos hozzájárulással
a megbízott önkormányzat számára.
A feladat közös megszervezésének és működtetésének költségeit évente két
alkalommal, július 31-ei és december 31-ei határidővel fizetik meg az
önkormányzatok.

12./

Az önkormányzatok által vállat pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárás:
A társult önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése
esetén a hozzájárulást meg nem fizető, illetve késedelembe esett önkormányzat
hozzájárul ahhoz, hogy Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala – ha az
általa küldött felszólítást követően 8 napon belül a tartozás nem kerül
kiegyenlítésre – az adott önkormányzat számláját vezető bank felé azonnali
beszedési megbízást nyújt be, amely beszedési megbízás elsőbbséget élvez más
inkasszókkal szemben. Amennyiben a beszedési megbízás nem vezet eredményre,
úgy a követelés behajtását Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala polgári
peres úton érvényesíti a nem teljesítő féllel szemben.
Késedelmes teljesítés esetén a hozzájárulás összege után a Ptk-ban meghatározott
kamat kerül felszámolásra.

13./

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás
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A közszolgáltatási feladat költségvetését a társult települési önkormányzatok
polgármesterei a költségvetési tervezés időszakában, az előzetes egyeztetési eljárás
folyamatában egyeztetik.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a feladatellátásból származó költségekkel
kapcsolatos elszámolást az adott költségvetési évről szóló zárszámadás elfogadását
követő 30 napon belül megküldi a társult önkormányzatoknak.
14./

Az intézményvezető megbízása
A József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetőjét Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi
ki, az intézményvezető megbízása, kinevezése, felmentése előtt kikéri a társult
települések polgármesterének véleményét.

15./

Tájékoztatás, beszámolás
A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei az intézmény vezetőjétől
évenként a feladatvállalásról, az intézmény közös fenntartásáról tájékoztatást
kérhetnek.

16./

A társulás ellenőrzése
A megbízó önkormányzatok a szolgáltatás teljesítésének színvonalát és a költségek
elszámolásának megfelelőségét az általuk megbízott személlyel vagy szervvel
jogosultak ellenőriztetni. Az ellenőrzés időpontjáról megbízott önkormányzat
polgármesterét legalább 8 nappal az ellenőrzésről értesíteni kell.
Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

17./

Csatlakozás
A társuláshoz csatlakozni a társult önkormányzatok mindegyikének egyetértése esetén
lehet. A társulás tagjai a társuláshoz csatlakozni kívánó önkormányzatok csatlakozási
kérelméről a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül döntenek.

18./

Felmondás
A társulási megállapodást felmondani a szorgalmi időszak utolsó napjával lehet. A
felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület
legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

19./

A társulás megszűnése esetén az elszámolás rendje
A társulásnak nem keletkezik vagyona.
A társulás megszűnése esetén az abban résztvevő önkormányzatok részéről a társulás
működésével kapcsolatos költségek elszámolása a pénzügyi hozzájárulás alapján
történik. A költségek elszámolását a társulás megszűnését követő hónap 15. napjáig
kell elkészíteni és megküldeni. Az elszámolást Berettyóújfalu Város polgármestere
küldi meg a társulásban résztvevő önkormányzatok polgármestereinek.
A jelen Megállapodás felmondása és megszűnése esetén a Felek 60 napon belül
kötelesek elszámolni egymással.
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20./

Vegyes rendelkezések
A társulási megállapodás 2005. július hó 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól, de legalább 3 évig.
A társulás tagjai a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény rendelkezéseit
tekinti irányadónak.
A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő,
illetve a társulás működése során esetleges felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen
egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem
vezetett eredményre, megegyezésre. Jogvitájukra nézve a Berettyóújfalui Városi
Bíróság kizárólagos illetékességét ismerik el.
A társulási megállapodást, annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően a társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében –
akaratukkal mindenben megegyezően – saját kezű aláírással látják el.

Berettyóújfalu, 20…………..
Berettyóújfalu Város
polgármestere

Bakonszeg Község
polgármestere

Bedő Község
polgármestere

Csökmő Község
polgármestere

Esztár Község
polgármestere

Furta Község
polgármestere

Gáborján Község
polgármestere

Hencida Község
polgármestere

Kismarja Község
polgármestere

Komádi Város
polgármestere

Körösszakál Község
polgármestere

Körösszegapáti Község
polgármestere

Magyarhomorog Község
polgármestere

Mezőpeterd Község
polgármestere

Mezősas Község
polgármestere

Pocsaj község
polgármestere

Szentpéterszeg Község
polgármestere

Tépe Község
polgármestere

Újiráz Község
polgármestere

Váncsod Község
polgármestere

Vekerd Község
polgármestere

Zsáka Község
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polgármestere

1. sz. melléklet
A Pedagógiai Szakszolgálat kistérségben működő decentrumai
és az ellátási körzetükbe tartozó települések
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Decentrum
Berettyóújfalu

Csökmő
Komádi

Pocsaj

Zsáka

Határidő:
Felelős:

Decentrumhoz tartozó települések
Bakonszeg
Bedő
Berettyóújfalu
Gáborján
Hencida
Mezőpeterd
Mezősas
Szentpéterszeg
Tépe
Váncsod
Csökmő
Újiráz
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Esztár
Kismarja
Pocsaj
Furta
Vekerd
Zsáka

azonnal
Szémán László polgármester
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