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Támogatási Szerződé s
amely

lé t€
ött
/

egyré szről a Nem4etgazdasági Miniszté rium Regionális Fejleszté si Operatí v Programok lrányí tó
Hatósága (1051 Büdapest, József nádor té r 24.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)
ké pviseleté ben eljáró MagyarÁllamkincstár Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei lgazgatósága
Postací m: 3502 Miskolc, Pí . 122.
Szé khely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláí rásra jogosult ké pviselője: Pongrácz László igazgató, Török
Zoltán osztályvezetó
Azonosí tó szám (törzs-szám): 237309, PlR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-241

László irodavezető, Pados

másré szről Ózd Város Önkormányzata, mint kedvezmé nyezett (a továbbiakban: Kedvezmé nyezett),
Postací m: 3600 Ózd, Városház té r 1.
Szé khely: 3600 Ózd, Városház té r '1.
Azonosí tó szám (tözs-szám): 726489
Adószám : 1 5726487 -2-05
Pé nzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
Aláí rásra jogosult ké pviselój e: J aniczak Dávid, polgá rmester

1

1734121-15350088-10840003

(Támogató é s Kedvezmé nyezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között
napon az alábbi felté telekkel.

az a| ulí rott helyen é s

Ha a Projektet több Kedvezmé nyezett közösen valósí tja meg (konzorcium), a Kedvezmé nyezettek
egymás közti, valamint a Támogató é s a Kedvezmé nyezettek közti viszonyokat a jelen támogatási

(a

továbbiakban: Szeződé s) elválaszthatatlan mellé kleté t ké pező konzorciumi
együttműködé si megállapodás tartalmazz.a. Ajelen Szeződé st aláí ró Kedvezmé nyezetl a Szerzódé st,
mint konzorciumvezetó - a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján - az összes
konzorciumi tag (mint Kedvezmé nyezettek) nevé ben í rja alá,'

szerződé s

1"

Előzmé nyek

A Támogató a Terület é s Települé sfejleszté si Operatí v Program (a továbbiakban: TOP) kereté n belül
TOP-5.2.1-15 jelű, A társadalmi együttmú ködé s erősí té sé tszolgáló helyi szintű komplex programok
tárgyú felhí vást teft közzé , melyre Kedvezmé nyezett TOP-S.2.1-15-801-20í 6-000í 0 azonosí tó
számon regisztrált, 2016. április 29. befogadott támogatási ké relmet nyú jtott be, a Szezódé s
mellé kleté t ké pezó felhí vás szerint, amelyet a Támogató 2017. mdjus 16. napon kelt támogatási
dönté s szerint támogatásban ré szesí tett.A Támogató dönté se alapján Kedvezmé nyezett vissza nem
té rí tendó támogatásban ré szesül,

]

A felhí vásnak megfelelően törlendó.
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amennyiben nem releváns.
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A fehí váson é s a támogatási ké relmen tú l a Szerzódé s mellé kleté t ké pezi, é s a Szerződő Felekre

kötelező é rvé nyú minden olyan tanulmány, elemzé s, hatósági engedé | y, műszaki terv é s tartalom,
nyilatkozat; beszerzé si terv, társulási megállapodás é s egyé b dokumentum, valamint ezek
módosí tásai, amelyet a Kedvezmé nyezett a támogatási ké relemmel együtt vagy a ké sőbbiekben
benyú jtott, akkor is, ha azok fizikai é rtelemben nem kerülnek csatolásra a Szerzódé shez,

2.

Szerződé s tárgya

Az Előzmé nyekben meghatározottak szerint Szeződő Felek az alábbi Szerződé st kötik:

2.1. A

Szerzódé s tárgya A társadalmi együttműködé se erósité sé t szolgáló helyi szintú
komplex programok" cí mű é s TOP_5.2.1-í 5-BO1-2016-00010 azonosí tó számú , a támogatási
ké relemben é s annak mellé kleteiben rögzí tett projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható
költsé geinek g Európai Szociális Alapból é s hazai központi költsé gveté si előirányzatból vissza nem

té rí tendő tám ogatás

f

o

rmalábán

tö

rté nő f i na nsz í rozása.

2.2. A Kedvezmé nyezett vállalja, hogy a Projektet 3600 Ózd (Az akcióterütet határai: iv utca Alkotmány utca - Váci Mihály utca - erdőhatár - Ovoda utca vé gé től a József Attila utcára
merőleges vonalon fekvő telekhatárok (5400, 517212,512612,512611,5116, 5í 15, 5110,5108,
5102) - József Attila utca - Szabó Lőrinc utca) alatt (Projekt fő helyszí ne) megvalósí tja, é s azt - ha

a Projekt eseté ben releváns - a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
Kedvezmé nyezett a Szeződé s aláí rásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, haté konysággal é s gondossággal valósí tja meg,
illefue a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjé ről szóló 27212014. (Xl. 5,) Korm. rendeletben [ a továbbiakban:
27212014. (X| .5.) Korm" rendelet] rögzí tett felté telek fennállása eseté n az ott előí rt módon a
közbeszezé si eljárások lebonyolí tásába a Támogatót é s a Miniszterelnöksé get bevonja.

A

2,3.

A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költsé geire a támogató dönté snek é s a
Szeződé sben foglaltaknak megfelelóen vissza nem té rí tendő támogatást nyú jt.

2.4.

A Szerződé s elválaszthatatlan ré szé tké pezi az ,,Általános Szezódé si Felté telek az operatí v
programok kereté ben támogatásban ré szesí tett kedvezmé nyezettekkel kötendő támogatási
szerzódé sekhez" (a továbbiakban: ÁSZr;, amely a www.szechenvi202O.hu honlapon folyamatosan

elé rhető.

3.

A Projekt megvalósí tásának időbeli ütemezé se

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósí tásiidőszakának kezdó időpontja: 2017. é v jú lius hó 01 nap.
g.2.

Költsé gek elszámolhatóságánakkezdete2

A Projekt költsé gei elszámolhatóságának

kezdó idópontját a felhí vás határozza meg.

A Projekt kereté ben az ezt követóen felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3.

A Projekt fizikai é s pé nzügyi befejezé se

3.3.1 A Projekt

fizikai befejezé sé nek tervezett napja,,2020. é v jú nius hó 30. nap.

A

Projekt kereté ben a projekt fizikai befejezé sé nek napjáig felmerült költsé gek számolhatók el" Az
ezen időpontot követően keletkezett költsé gre támogatás nem folyósí tható.

'A

nem releváns ré sz törlendő.
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3.3 2"A záró kifizeté si.igé nylé sbenyú jtásának határideje: 2O20. é v szeptember hó 28. nap.

A Projekt penzügyi befejezé sé re, megvalósí tására é s lezárására vonatkozó rendelkezé seket az ÁSZF
1

4.

í

pontja lartalmazza.

4.

A Projekt összköltsé ge, elszámolható összköltsé ge,

4.1.

A Projekt összköltsé ge

A Projekt összköltsé ge

4.2.

a támogatás forrása, összege

156 000 000 Ft, azaz százöNenhatmillió

forint.

A Projekt elszámolható összköltsé ge
l

A Projekt elszámolható bruttó ósszköltsé ge 156 000 000 Ft, azaz százötvenhatmillió

forint.

f

A Projekt költsé gveté sé t a Szerződé s í . mellé klete tartalmazza.

4.3.
A

A Projekthez felhasználásra kerülő források

Projekthez felhasználására kerülő források ré szletes bontását

a

Szeződé s 2. mellé klete

tarlalmazza.

4.4"

A támogatás összege é s intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltsé gé nek 100
F t, azaz százötvenhatmillió
forint,

o/ o-a,

de legfeljebb 156 000 000

Amennyiben az egyes tevé kenysé gekre vonatkozóan a támogatási intenzitás elté r, költsé gelemenké nt
az elté rő intenzitást a szerződé s 1, mellé klete tartalmazza.

4.5.

Támogatásigé nylé se

4.5.1 A támogatási elóleg összege é s mé rté ke

Az

igé nyelhetó támogatási előleg mé rté ke az utófinanszí rozású tevé kenysé gekre jutó támogatási
összeg legfeljebb 1OO % -a.

Az igé nyelhető támogatási előleg legmagasabb összege 119 122 995 Ft, azaz száztizenkilencmilliószázh uszonké tezer-ki lencszázki lencvenöt

- Ózd Város
-

fori nt.

Önkormányzata 77 1O3

ké tszáztizenkilenc forint

Abaú jrakezdé s Közhasznú

219 Ft, azaz

Egyesület

nyolcszázhetvenhé tezer-né gy forint

36 877

hetvenhé tmillió-százháromezer-

0O4 Ft, azaz

harminchatmillió-

Ózdi Roma Nemzetisé gi Önkormányzat 5142 772 Ft, azaz ötmillió-száznegyvenké tezer-

hé tszázhetvenké t forint

4.5.2 Kifizeté si gé nylé s
i

t vető 15 napon belül kötelező szakmai
A Szezódé s 3. sz. mellé klete szerinti mé rföldkövek elé ré sé kö
beszámolót is tartalmazó kifizeté si igé nylé st benyú jtani. A projekt fizikai befejezé sé hez kapcsolódó
utolsó mé rföldkó eseté n a támogatási szerzódé sben meghatározott határidón belül köteles a
Kedvezmé nyezett a kifizeté si igé nylé sben beszámolni a projekt kereté ben felmerült é s elszámolni
kí vánt költsé gekről.
mé rföldkóvek elé ré sé tmegelőzően

A

az ASZF

3,5.1 pontja szerint lehetsé ges kifizeté si igé nylé st

benyú jtani.

3
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Egymilliárd forintot mé ghaladó összegben megí té lt támogatás eseté n mé rföldkó elé ré sé tmegelőzően
utófinanszí í ozá§ú időközi kifizeté si igé nylé s akkor nyú jtható be, ha az igé nyelt támogatás meghaladja
1 000 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcí me

A

2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
é rtelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 25512014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcí mrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szeződé s alapján nyú jtott
támogatásból
156 000 000 Ft, azaz egyszázötmillió-né gyszázöfuenné gy-né gyszázkilencvenké t
az EUMSZ 10/ . cikk (1) bekezdé se szerinti államitámogatásnak.
I

5.
A

forint nem minósüI

AProjektműszaki-szakmaitartatma

Kedvezmé nyezett a Projektet a Szezódé s mellé kletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom

szerint valósí tja meg.

A

műszaki-szakmai tartalom nem teljesí té seeseté n a 27212014. (X| .5.) Korm. rendelet

1.

mellé kleté nek65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelóen kell eljárni.

6,
A

A Projek megvalósí tásának mé rföldkövei, indikátorai é s mú szaki-szakmai eredmé nyei

Kedvezmé nyezett a Projektet a 3. sz. mellé kletben meghatározott mé rföldkövek szerint valósí tja

meg.

A

Kedvezmé nyezett

a

Projekt megvalósí tása során

a

támogatást

a

Szezódé s

mellé kletben

meghatározott indikátorok é s műszaki-szakmai eredmé nyek elé ré seé rdeké ben jogosult é s köteles
felhasználni.
A Kedvezmé nyezett az indikátorokat köteles teljesí teni. Az indikátorok nem teljesí té seeseté n a
272l20'l4. (X| .5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelóen kell eljárni.

7.

Biztosité kadási kötelezettsé g

A Kedvezmé nyezett a 27212014.
kötelezettsé g alól.

8.

Egyé b rendelkezé sek

9.

Záró rendelkezé sek

(X1.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosí té knyú jtási

9.1.

A szerződé sben hivatkozott kötelező mellé kletek é s a szerződé shez fizikai é rtelemben nem
csatolt, de a Szeződé sben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellé kletek, továbbá a projektadatlap é s
annak mellé kleté t ké pezó valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szeződé s elválaszthatatlan ré sze.

A

szerződé sben hivatkozott kötelező mellé kletek pdf formátumban kerülnek elóállí tásra, é s a
Pályázati e-ügyinté zé s felületen elektronikus időbé lyegzővel ellátott é s hitelesí tett dokumentumké nt
kerülnek megkú ldé sre é s megjelení té sre. Ezen mellé kletek nem kerülnek papí r alapon megkú ldé sre
é s aláí rásra, a Kedvezmé nyezett számára a hatályos változat mindig hozzáí é rhető a Pályázati eügyinté zé s felületen. A mellé kletek a Szerzódé s módosí tása során a fentiekben meghatározott módon
kerülnek megküldé sre.

9"2. A Kedvezmé nyezett a Szerződé s aláí rásával kijelenti, hogy a Szerződé s tartalmát, az ASZret, é s a vonatkozó jogszabályokat, í gy különösen az államháztartásról szóló 2011. é vi CXCV.
törvé nfi, a 27212O14. (X| .5.) Korm. rendeletet é s az államhááartásról szóló törvé ny vé grehajtásáról
szóló 36812011. (Xl| .31.) Korm. rendeletet ismeri é s magára né zve kötelezőnek ismeri el, é s
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tudomásul veszi, hogy a Szerzódé s, valamint az ASZr a vonatkozó jogszabályok módosí tásával,
illefue ú j, a Szerződé s é s az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalé pé sé velminden
külön inté zkedé sné lkül módosulnak.

9.3. A

Szerzódő Felek a Szerzódé s időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó
nevé ről, postací mé ról, telefon é s telefax számáról é s elektronikus levé lcí mé ről a Szeződé s

aláí rásával egyidejűleg, változás eseté n pedig a változást követő 8 napon belül tájé koztatják egymást.

9.4. A Szerzódé s hatálybalé pé sé nek napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóké nt aláí ró
aláí rásának napjával, A Szerződé s határozott időre jön lé tre, 2027. december 31-é n, illetve
amennyiben a fenntartási időszak vé gé nekdátuma enné l ké sőbbi, ú gy a fenntartás időszak vé gé n
hatályát

vesz!.

?

I

9.5. A

Kedvezmé nyezett kijelenti, hogy az információs önrendelkezé si jogról é s az
információszabadságról szőló 2011. é vi CXll. törué ny elóí rásainak megfelelően - a prolektadatlapon
feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon é s mellé kleteiben feltüntetett más szemé lyek, illefue a
Projekt megvalósí tásában ré sztvevő szemé lyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás é s
az ellenőrzé si tevé kenysé g során átadott dokumentumokban feltüntetett szemé lyek szemé lyes
adataiknak a Támogató é s a Miniszterelnöksé g által törté nő kezelé sé hez (ideé rfue ezen adatok
felvé telé t, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel törté nó feldolgozását is)
kifejezetten hozzqárultak Ennek alapján a Kedvezmé nyezett szavatol azé rt, hogy ezen szemé lyes
adatok fentieknek megfelelő kezelé se az é rintettek hozzájárulásával törté nik.

Az Európai Szociális Alapról szóló

1304l2013lEU rendelet 5. cikké ben meghatározott mutatók
elóállí tásához szüksé ges szemé lyes é s különleges adatokkal kapcsolatosan vé gzendó adatgyűjté si,
ill" -feldolgozási feladatokat a Kedvezmé nylzett a Szeződé s 9. sz, mellé kleté t ké pező
adatfeldolgozási szerződé snek megrfelelően vé gzi."

9.6.

A Szerződé sben nem szabályozott ké rdé sekben a vonatkozó magyar - ide é rtve a Polgári
szóló 2013. é vi V. törvé nyt is - é s európai uniós jogszabályok rendelkezé sei az

Törvé nykönyvról
irányadók.

9.7. A Kedvezmé nyezett ké pviseleté ben aláí rő szemé ly(ek) kijelenti(k) é s
cé 9kivonatával/ cé gkivonatukkal, valamint aláí rási cí mpé ldányával/ cí mpé ldányukkal igazolpligazol1ák,
hogy társasági dokumentumai/ alapí tó okirata alapján, a Szerződé s bevezető ré szé ben feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezmé nyezett ké pviseleté re (é s cé gjegyzé sé re),továbbá ennek alapján a
Szeződé s megköté sé re é s aláí rására. Aláí rő ké pviseló(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi
szervei(k) ré szé ról a Szerzódé s megköté sé hez szüksé ges felhatalmazásokkal
rendelkezik/ rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták é s harmadik
szemé lyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezmé nyezett ré szé rőlmegakadályozná vagy
bármiben korlátozná a Szeződé s megköté sé t, é s az abban foglalt kötelezettsé gek maradé ktalan

teljesí té sé t.
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Korrupció-ellenes záradé k

A Kedvezmé nyezett nem követhet el, nem engedé lyezhet, illefue harmadik szemé lyt nem jogosí that
fel olyan cselekmé nyekre, amely a közé let tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes
jogszabályok megsé rté sé teredmé nyezi. A Kedvezmé nyezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel é s
nem adhat az eljáró harmadik szemé lynek ajándé kot, illetve pé nzbeli vagy nem pé nzbelijuttatást.

A Szerződé s 6 oldalon é s 2 db eredeti pé ldányban ké szült. A Szerzódé shez csatolt 14 db mellé klet,
é s a Szerződé shez fizikai é rtelemben nem csatolt, de a Szerződé sben vagy azÁSZr-ben hivatkozott
mellé kletek, továbbá a projektadatlap é s annak mellé kleté t ké pező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum á szeződé s elváaszthatatlan ré sze.
Szeződő Felek a Szezódé st átolvasták, é s közös é rtelmezé s után, mint akaratukkal é s elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezót aláí rták.
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A Projekt költsé gveté se
mellé klet - A Projekt forrásai
mellé klet - A Projekt mé rföldkövei
mellé klet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma é s eredmé nyei
mellé klet - A Projekt indikátorai
6. mellé klet - Biztosí té kokravonatkozó nyilatkozatok, szezódé sek, megállapodások
7. mellé klet - Konzorciumi megállapodás
8. mellé k| et - Közbeszezé si terv
9. mellé klet - Adatfeldolgozási Szerzódé s
10. mellé klet - Rövid összefoglalás a projektről
,1,1.
mellé klet - Kommunikációs terv
12. mellé klet - Konzorciumi tagok eseté ben (amennyiben korábban nem került benyú jtásra): aláí rási
1" mellé klet-

2.
3.
4"
5.

cí mpé ldány/ aláí rás minta, valamint amennyiben delegált jog,

az aláí rási jogosultságot

dokumentum

igazoló

13. mellé klet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költsé geket, tevé kenysé genké nt,utófinanszí rozás
vagy szállí tói finanszí rozás kereté ben kí vánja elszámolni
14, mellé klet - Egyé b a projekthez l'artozó alátámasztó dokumentum (ok)
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l. sz. mellé klet

A PROJEKÍ KÖLTSÉ GVEÍ É SE
Tánogatási szezódé s száma| ToP-5.2,í -í 5.Bol -20í 6{ 00í o
Kedvezmé nyezett: Ózd Város Ónko.mántzate
Támogatást
i9é nyl

K

ltsé gkategória

K

ltsé gtí pus

Mé gneVezé s

Mennyisé g

]],

Ózd Város
Önkormányzata

Projektel ké szí té s
koltsé gei

Egyé b
projektel ké szí té she
z kapcsolódó

Egyé b szaké rt
tanácsadás

i

Nettó

egysé gái (Ft)

Nettó
egysé gárra jutó

Osszesen

AFA aFtl

(Ft}

1

884 577

238 836

1 123 413

1

2246 826

606 643

2 853 469

koltsé g

Elózetes
Ózd Város
Önkormányzata

Projektelóké szí té s
koltsé gei

Ózd Város
Önkormányzata

Projektel ké szí té s
koltsé gei

tanulmányok,

engedé lyezé si
dokumentumok

Projekt-eloké szí t
Tanulmány

koltsé oei

Ózd Város
Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó
koltsé gek

Ózd Város
Önkormányzata

Beruházáshoz kapcsolódó
költsé gek

kozbeszezé si
koltsé gek

kozbeszerzé s
koltsé ge

Eszkozbeszerzé s

Eszkozbeszerzé s

koltsé gei

koltsé gei

lmmateriális javak

lebonyolí tásához

1

589

71

8

159224,

748 942

1

4 632 071

1 250 659

5 882 730

6

22468

6 066

171 204

1

3 591 855

969 801

A programok
beszerzé se

szüksé ges
szoftverek

beszezé se
Ózd Város
Önkormányzata

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé gei

Egyé b szaké rt
szolgáltatás
koltsé geí

i

Egyé b szaké rtoi
szolgáltatás
koltsé gei

4

56,1 656
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Támogatást
igé nyl

Ózd Város
Önkormányzata

K

ltsé gkategória

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szol gáltatások

K

ltsé gtí pú s

Megnevezé s

Mennyisé g

Nettó

egysé gár (Ft)

Nettó
egysé gárra jutó

AFA

Osszesen
(Ft)

{ Ft}

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

1

876 262

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

1

1 221 899

329 913

kotelez en elóí rt

kotelezóen elóí rt
nyilvánosság
biztosí tásának
koltsé ge

1

589 718

159 224

748 942

1

1 078 476

291 189

1 369 665

1

943 667

254 790

1 198 457

1

1 782 482

0

1 782 482

236

59,1

1 112853

költsé gei

Ózd Város
Önkormányzata

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szol gáltatások

1

551 812

koltsé gei

Ózd Város
Önkormányzata

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé gei

Szakmai

Marketing,

Marketing,

Ózd Város
Önkormányzata

tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások

kommunikációs
szolgáltatások
koltsé gei

kommunikációs
szolgáltatások

Szakmai
megvalósí táshoz

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó bé rleti

koltsé gei

Ózd Város
Önkormányzata

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé qei

Ózd Város
Önkormányzata

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kod munkatársak
koltsé gei

nyilvánosság
biztosí tásának
koltsé ge

kapcso| ódó bé rleti
dí i

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

koltsé gei

dí i

Munkabé r

szemé lyijelleg
ráfordí tás
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Támogatást

igé nyl

Ózd Város
önkormányzata

K

Ktiltsé gkategória

:

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kod munkatársak
koltsé gei

ltsé gtí pus

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó
szemé lyi jellegí i

Megnevezé s

Mennyisé g

Foglalkoztatást

terhel adók,

Nettó

egysé gár { Ft}

Netto
egyqegarra Juto

összesen
(Ft)

AFA í Fo

481 270

1

481 270

0

1

10 347 308

0

1

38 323 361

0

38 323 361

1

866 886

234 o59

1 100 945

járulé kok

ráfordí tás

Ózd Város
Onkormányzata

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kod munkatársak
koltsé gei

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

szemé lyijelleg

Foglalkoztatást
terheló adók,

,10

347 308

járulé kok

ráfordí tás

Ózd Város
Önkormányzata

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kod munkatársak
koltsé gei

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

Munkabé r

szemé lyijelleg
ráfordí tás

Ózd Város
önkormányzata

Szakmai megvalósí tásban
közrem kodó munkatársak
koltsé gei
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Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

titikoltsé g,
kiküldeté si koltsé g

tltiköltsé g,
kiküldeté si koltsé g
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sxilffiffiMffiM

támosátást
lgé nylö

uoW
Kiiltsé gkaté góiia

Koltsé gtí pus

Megnevezé s

Mennyisé g

Nettó

egydé gár (Ft)

I t$ltti

Ózd Város
Önkormányzata

ÓzdiRoma
Nemzetisé gi
Önkormányzat

ÓzdiRoma
Nemzetisé 9i
Önkormányzat

ÓzdiRoma
Nemzetisé gi
Önkormányzat

ÓzdiRoma
Nemzetisé gi
Önkormányzat

Projektmenedzsmen
thez igé nybevett
szaké rtoi
szolgáltatás dí ja

Projektmenedzsmen
thez igé nybevett
szaké rtói
szolgáltatás dí ja

Beruházásh oz kapcsolódó

Eszkozbeszerzé s

Eszkozbeszerzé s

koltsé gek

koltsé gei

koltsé gei

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó bé rleti

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó bé rleti

koltsé gei

dí j

dí j

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

Munkabé r

Projektmenedzsment
koltsé g

Nettó
egysé 9ána jutó

Osszesen

AFA { Ft)

(Ft)

1

2948 591

796 119

3 744 710

1

348 258

94 030

442 288

1

1 246 988

336 687

1 583 675

1

297 228

80 251

377 479

1

2 156 953

0

2 156 953

koltsé gei

Szakm ai megvalósí tásban
kozrem kodó munkatársak
koltsé gei

szemé lyijelleg
ráfordí tás

"u?i:;} } í iiiii* 'ffi
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Támogatást

igé nyl

W
Kiiltsé gkategória

Lilx ti* dütid;i

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kod munkatársak
koltsé gei

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó
szemé I yijelleg i
ráfordí tás

Megnevé zé s

tvtánnviico,

'

t,t"ttO

egysé gái

(Ft}

egis.egaiiá jutó
AFA (F0

össiesen
(Ft)

L

ÓzdiRoma
Nemzetisé gi
Önkormányzat

Foglalkoztatást
terheló adók,

582 377

0

582377

1

1 123 413

303 321

1426734

1

589 718

159 224

748 942

1

járulé kok

El zetes
tanulmányok,

Abarijrakezdé s
Kozhaszn
Egyesület

Projektel ké szí té s
koltsé gei

engedé lyezé si
dokumentumok
koltsé gei

Abaujrakezdé s
Kozhaszn
Eovesulet
Abarijrakezdé s
Kozhaszn
Eqvesület

Projektelóké szí té s

kozbeszezé si

Abarijrakezdé s
Kozhaszn
Egyesulet

Abarijrakezdé s
Kozhaszn
Egyesület

ffi

kozbeszezé s

koltsé gei

koltsé gek

koltsé ge

Beruházáshoz kapcsolódó
koltsé gek

Eszkozbeszerzé s

Eszkozbeszerzé s
koltsé gei

2

112 341

30 332

285 346

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások

Egyé b szaké rt
szolgáltatás
koltsé gei

Egyé b szaké rtói
szolgáltatás
koltsé gei

1

4 538 588

1 225 419

5 764 007

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

1

2 097 038

566 200

2 663 238

koltsé gei

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások

koI tsé gei

i

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

koI tsé 9ei

+ t ] * xád;xffi

n',i;,;1,;tiii,l,i''
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Támogatást
igé nyló

Aba jrakezdé s
Kozhaszn
Egyesulet

Aba jrakezdé s
Kozhaszn
Egyesület

Aba jrakezdé s
Kozhaszn

Egyes let

Aba jrakezdé s
Kozhaszn
Egyesület

Aba jrakezdé s
kozhasznrj
Egyesület

K

ltsé gkategória

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé gei

K

ltsé gtí pus

Megnevezé s

Mennyisé g

Nettó

egysé gár { Ft)

Nettó

]

egysé gárra jutó

AFA

Osszesen
(Ft)

(FCI

i
Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

1

3 325 302

897 832

4 223 134

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

1

13 151 421

3 550 884

16 702 305

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

Egyé b szolgáltatási
koltsé 9ek

1

8 987 305

2 426 572

11 413877

Egyé b szolgáltatási
koltsé 9ek

Egyé b szolgáltatási
koltsé gek

1

772 531

208 583

981 114

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kodó munkatársak

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

Munkabé r

8 064 481

0

koltsé gei

szemé lyijelleg

4 877 410

0

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé gei

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé gei

Szakmai
tevé kenysé gekhez
kapcsolódó szolgáltatások
koltsé gei

1

1

1

8 064 481

ráfordí tás

Aba jrakezdé s
Kozhaszn
Egyesület

Szakmai megvalósí tásban
kozrem kodó munkatársak

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

koltsé gei

szemé lyijelleg

Foglalkoztatást

terhel adók,
járulé kok

1

4 877 41o

ráfordí tás
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Aba jrakezdé s
kozhasznrj
Egyesület

Aba jrakezdé s
Kozhaszn
Egyesület

ELSZÁMoLHATÓ

Mé nnyisé g

Szakmai megvalósí tásban
közrem kod munkatársak
koltsé gei

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó

titikoltsé g,
kikijldeté si koltsé g

titikoltsé g,
kikuldeté si koltsé g

Cé lcsoport által

Cé lcsoport által

igé nybe vett
munkaer -piaci

Cé lcsoport támogatásának
koltsé gei

szolgáltatások
költsé gei

xotrsÉ oex:

:::= :

i

N* ttó.;!...,,,

.{ ,lé ttó

= ,t

é gisé gánajutó
eqvsé qár í Ft)
AFA (Fil

1

1.379 940

1

3 819 604

372 584

Osszesen
(Ft)

1 752 524

igé nybe vett

munkaeró-piaci
szolgáltatások
koltsé gei

,1

031 293

4 850 897

156 000 000
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2, sz. mellé klet

Tánrogatási szerzódé s száma: TOP-5.2. í _í 5_BO í _20í 6_000 í 0
Kedvezm é ny ezett: Ozd Város On ko rmányzata

Források.

(F0

A támogatási konstrukció kereté ben igé nyelt támogatás:

,l56 000 000

összesen

156 000 000
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3. sz. mellé klet

A pRoJEKT nnÉ npöloxöveI

Támogatási szerződé s száma: TOP-5.2.1-15-BO1 -2Oí 6-000í
Kedvezmé nyezett: Ozd Város Onkormányzata

Mé rföldkő

sorszama

Mé rföI dkő
elé ré sé nek
tervezett dátuma

O

Megva| ósí tani tervezett eredmé ny leirása
Projekt tartalmi elóké szí té se: - közössé gi beavatkozási terv elké szí té se,támogató csoport mega| akí tása, ennek dokumentálása, - partnersé gi
egyezteté sek az akcióterületen, ill, annak szűkebb környezeté ben, valamint ott
hivatalból tevé kenykedő szereplők bevonásával, - lTS felülvizsgálata, a 6. sz.

szegregátumban elvé gezni tervezett 'soft' il| . fizikai beavatkozások tűkré ben, -

terület rendezé si terv szerinti övezeti besorolások áttekinté se, - Antiszegregációs pro9ram é s HEP egyeáeté se a felülvizsgált lTS-sel, ennek
eredmé nyé től fü99ően a programok esetleges módosí tása.

Támooatási felté telek. amelveket az 1, mé rföldkőiq kell teliesí teni:
1. Támogatást igé nylőnek az 1,mé rfóldkő elé ré sé igbenyú jtandó KBT kereté ben
szüksé ges ré szletesen bemutatnia, hogy a szociális munkát ellátó szemé lyek
száma hogyan felel meg a Felhí vás 3.2. 11. é s ,l2. pontjaiban leí rtaknak a 180

fóre betervezett egyé ni fejlesáé si tervek tükré ben.
2, Támogatást igé nylőnek szüksé ges felülvizsgálnia a betervezé sre került postaé s telefonköltsé geket, tekintettel arra, hogy a felhí vás é rtelmé ben ezek nem

elszámolható költsé gek. Amennyiben szüksé ges, helyette más tevé kenysé g
betervezhető.

3. Támogatást igé nylónek legké sőbb az 1. mé rföldkő elé ré sé iga benyú jtásra
kerü| ő KBT-ben szüksé ges bemutatnia az alábbi tevé kenysé gek ré szletes

tartalmát, a cé lcsoport igé nyeihez való illeszkedé sé t valamint ezeknek a felhí vás
2017.08.17.

1.

cé ljához é s az 5,5 pontjához való illeszkedé st:- Rendszeres sportfoglalkozás
gyerekeknek; Kirándulások, táborozások; Kisgyermekek ké szsé g-,
ké pessé gfejlesáé se; Zenei é s táncfoglalkozások, Roma kulturális nap.

Szüksé ges továbbá a Támogatást igé nylőnek igazolni, hogy a betervezett
tevé kenysé gek elsódlegesen a cé lcsoportra fókuszálnak é s a nem a
cé lcsoportból ré sztvevő szemé lyek aránya nem haladja meg a Felhí vás 3.2.
ré szé nek5. pontjában megfogalmazott mé rté ket.Amennyiben releváns, a

felülvizsgálatot követóen

más tevé kenysé 9et szüksé ges betervezni.

4. Támogatást igé nylönek az összes indikátor eseté ben szüksé ges vállalást
tennie legké s őbb az 1 . mé rfóldkő elé ré sé ig,í gy a ké relmek benyú jtását
követően, a felhí vás módosí tása miatt bevezetett V'PR28 - A jobb
é letlehetősé gekkel rendelkező hátrányos helyzetű szemé lyek száma\ " az
akcióterületen é s \ "PR29 - Helyi társadalmi akciókban ré sávevők száma\ "
indikátorok eseté ben is.

5. Támogatást igé nylónek igazolnia szüksé ges a tfié koÁatás, nyilvánosság
biztosí tás költsé gelem vonatkozásában a ,,Kommunikációs csomagok kereté ben
elszámolható költsé gek felsó korlátai" cí mú dokumentumban szereplő felté telnek
való megfelelé st legké sőbb a projekt-előké szí té simé rföldkő vé 9é ig.

A

támogatói dönté s alapján

-

csökkentett

összköltsé ggel

é s támo9atási

törté nő támogatás- a Kedvezmé nyezeft az első mé rföldkőig vizsgálja
felül é s amennyiben szüksé ges módosí tsa a mú szaki-szakmai tartalmat a
csökkentett összköltsé gnek megfelelóen.
esetlegesen szüksé gessé váló közbeszerzé si eljárás(ok) | efolytatása.

összeggel

Az

2017,08.24"

2,

Aktualizált projekt költsé gveté s benyú jtása é

s leegyeáeté se a

közreműködő

szervezettel.

A
2

2017.08.31.

projekt é rdemi tevé kenysé geit majd 2017 szeptemberé ben í ervezzük

megkezdeni. Ez azon feladatokat é rinti, amelyek nem közbeszerzé s kötelesek,
í 9y pl. a szociális munkások feladatát ellátó szemé lyek kiválasáási eljárásának
lefolvtatása, szakmai felké szí té sükmeokezdé se, az elózetesen meqhatározott
7

l Euröpal Un,o
l í Jlop3| sl,nllL/ á,| 9

l É s!+ í ú hei9,Aidrci

M,l,i;l1:] 1:ili,",

l

ffi

q
1

d

í -S
---------

§ZEcr.iEtrYl9
Mé rföldkő
elé ré sé nek
tervezett dátuma

Mé rföldkő

sorszama

Megvalósí taní tervezett eredmé hy leirása
bemeneti krité riumoknak megfelelóen. Ebben a fázisban folyatjuk le a
közbeszerzé seken kí vül esó projekt elóké szí tő fázisba tarlozó további
tevé kenysé geket is: - a fejlesáé si programban leí rt veszé lyek é s kockázati
té nyezők kivé dé sé realkalmas eszközök meghatározása, - 150 db egyé ni
fejlesáé si terv elké szí té se,- a szinté n benyú jtani tervezett TOP 431 pályázat
fizikai beavatkozásaival felállí tani szüksé ges összhang megteremté sé nek
előké szí té se é s a folyamat megkezdé se.
ldőará nvos proiektm enedzsm ent tevé kenvsé q.

4.

2o18.o2,28.

E

2018.08,3í .

2019,08.31.

8

2020.02.29.

A

projekt arányos szakmai megvalósí tása. ldőarányos projektmenedzsment

A

projekt arányos szakmai megvalósí tása, ldőarányos projektmenedzsment

tevé kenvsé q.

tevé kenysé q.

A

projekt arányos szakmai megvalósí tása. ldőarányos projektmenedzsment

tevé kenvsé q.

P

A

projekt arányos szakmai megvalósí tása. ldóarányos projektmenedzsment

A

projekt arányos szakmai megvalósí tása.

tevé kenvsé o.

A

megvalósí tott programok:
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Közössé gi akciók megszervezé se - Közössé gi esemé nyek megvalósí tása:
Roma kulturális nap, Sportnap, Hité leti nap, rendszeres hité | eti kör, zene-tánc
foglalkozások - Tanu| mányú t: legjobb gyakorlat megtekinté se megvalósult
komplex telepprogramban - A halmozott hátrányokkal rendelkezó családok
szemlé letváltozását, ké pessé té telé t cé lzó workshopok a folyamatos szociális
munkához kapcsolódóan - Munkaeró piaci szolgáltatások nyú jtása foglalkoztatási
koordinátor által - Közössé gi kert - Heti szintű tanulmányi í elzárkóztatás,
ké szsé gfejleszté s, motiváció - Kirándulás é s táboroáatás a cé lcsoport
gyermekkorú ré szé nek - Rendszeres sportfoglalkozások - Egé szsé gesé letmód
é s szenvedé lybetegsé gek megelőzé sé t cé lzó szolgáltatások é s programok Áldozattá válás elkerülé sé t, bűnmege| őzé st cé lzó pro9ram ldőarányos
projektmenedzsment tevé kenysé g,adminisáratí v projektzárás előké szí té se.A
proiekt szakmai tevé kenvsé qeinek lezárása.

2020.06.30.

9.

projekt arányos szakmai megvalósí tása. ldőarányos projektmenedzsment

tevé kenvsé q,

2019.02.28.
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Ác trnvcqi jlet

pontosí tott
telulvizsóálata rlgy torté nik me9, hogy a
alj a szerepelj en ben
nem szerepel a, proj ekt
koltsé gei "kozott, mivel ozd varosa
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A projekt kereteDen lelrenozasl d ^ 9l ul
pályázat
4,3,1
TOP
tervezett
a
amely
[ "áp"rt,
látja mald el, A
uon"iXo)aranan is ugyanazt a feladatot
projekt;;;;;tó;r"port inJikatí v ré sztvev i listálát a

Támogató csoport
lé trehozása

db

e,

g

A támogatási szerz dé s m egkoté sé he,,:,1!1:9",
m egköté se,
r,"il"i"luiirn Ógátt apoOas vé glegesí té seé s

-

EeXapcsolódás

az
beavatkozási terv, A feladat felelóse

l

szerepelteté se

3

,l'

aj a (lTS)
Az ntegrált Telepulé sfej leszté si.Straté gi

Straté giája
felulvizs9álatának
elvé gzé se a pontosí tott

1

rreafrEnv

cé lé rté ke

l

Telepijlé sfejlesáé si
--Pz
(lTS)

1

'
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elké szí té se

1
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sámszerr] sí thet
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tk.

A megvalósí tás során a direkt osszekapcsolódás
a TOP-4.3, 1 kereté ben megvalósí tani

a

* lli"i8rte""

TOP-4.3.1 kereté ben
beadandó ERFA

db

1

1

db

tervezett ERFA projekttel,

projekt

meovalósí tásával.
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Egyé ni fejleszté si
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Az eredmé ny nQltl

számszer sí thotó,

inié É é ktdviánp

,

megvalósí tása szüksé ges. Ez a jelenlegi szám í tások
szerint ,1 50 db egyé ni fejleszté si terv elké szí té sé ielenti,
t
A 36 hónapos beavatkozás minden szakmai
tevé kenysé gé nekteljes korű megvalósí tása:
- Kozossé gfejleszté s é s folyamatos kozossé gi szociális
munka
- Egyé nifejleszté sitervek (,150 db) elké szí té seé s
nyomonkoveté se
- Kozossé gi akciók megszervezé se
- Kozossé gi esemé nyek megvalósí tása: Roma kulturális
nap, Sportnap, Hité leti nap, rendszeres hité leti kor, zenetánc foglalkozások
- Tanulmányú t legjobb gyakorlat megtekinté se
m egvalósult komplex telepprogramban
- A halmozott hátrányokkal rendelkez családok
szemlé letváltozását, ké pessé té telé t cé lzó workshopok a
folyamatos szociális munkához kapcsolódóan
- Munkaer piaci szolgáltatások nyú jtása foglalkoztatási

A szakmai
tevé kenysé gek teljes
kor megvalósí tása, az
alábbi leí rás szerint.
koordinátor által
A projekt adminisztratí v
- Kozossé gi kert
zárásánakel ké szí té se
- Heti szint tanulmányi felzárkóztatás, ké szsé gfej leszté s,
is megkezd dik ezen
motiváció
fázis m szaki-szakmai
- Kirándulás é s táboroztatás a cé lcsoport gyermekkorú
eredmé nyeké nt.
ré szé nek
- Rendszeres sportfoglalkozások
- Egé szsé gesé letmód é s szenvedé lybetegsé gek
megel zé sé tcé lzó szolgáltatások é s programok
- Adozattá válás elker lé sé t,brlinmegel zé st cé lz

o

db

program

Az egyes programok ré vé nelé rni tervezett lakosság
számszer sí tve:

A projekt eredmé nye az egyes tevé kenysé gekbe bevont
szemé lyek számalelzi.

nap 100-150
Sportnap 100-150 f
Hité leti nap
40-50 f

Roma kulturális

]

.I

EuroFlr unro
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,:,Eredmé nV

Mé rfarldk

sámszer sí thet

Eredmé ny leí rása

sorszáma

Rendszeres hité leti kor

Kozossé gi akciók (lakókörnyezet

cé lé rté ke

nolll

Eredmeny
számszerrjsí thet
cé lé rté ké nek
mórfókaavsána

i

15-20í

fejleszté se, kozössé gi

terek tervezé se, kivitelezé se) 30-50 f
Egyé ni fejlesáé si tervek megvalósí tása 150

f aktí v
számára
Családokra irányuló szociális munka
40-60 család
Lakhatási biáonság megteremté sé re irányuló szociális
munka 40-60 család
Családszervezé si é s é letvezeté sitanácsadás workshop
kor

30-40 fó

Pé nzijgyi é s adósságkezelé si tanácsadás workshop 2030 fó

Lakásfel jí tás é s -karbantartás workshop 15-20
Pályaorientációstanácsadás
15-20fó

í

Munkaero-piaci reintegrációs szolgáltatás 15-20 í ii
Alláskeresé si-motivációs szolgáltatás 15-20 í
Kozössé gi kertben törté no, foglalkoztatást el segí t
program 20-25 fó

Motivációs foglalkozások, korrepetálás általános

iskolásoknak

25-30 f

Motivációs foglalkozások, korrepetálás

közé piskolásoknak

10-15 f
15-20 í
15-20 f
15-20 f
MobiI i!tjsági információs szolgálat 60 fó
Baba-mama k| ub 20 fó (gyerek+ é desanya)
Kirándulások 30 f
Táborozások 50 f
15-20 fii
Rendszeres
Családi egé szsé gnapok100 fó
Egé szsé g- é s é letmód tanácsadás 30 fó

M vé szeti mtlhely
Szí njátszó m hely
Fotó é s film m hely

futballedzé sek

workshop

Prevenciós

25-

programok 40 í

3
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Ádozattá válás elkeri.jlé sé t, bűnmegel zé st cé lzó

program

25-30 í tj

Eá kovet en a projekt adminisáratí v zárásának

el ké szí té se.
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Támogatási szeződé s száma: TOP-5.2.1-í 5-BOí -2016-0001 0
Kedvezmé nyezett: Ozd Város On kormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor é s elvárt cé lé rté ke:

A helyitársqdalmi
akciókba bevonás
é rdeké benelé rt r
hátrányos helyzetú

szemé lyek száma

szociális
városrehabilitációs
programmal elé rt
hátrányos helyzetű

lakosság száma
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xozATo K, szE Rzó DÉ sE K, MEGÁLLAPo DÁso K

NYlLATKOZAT
Alulí rott Janiczak Dávid polgármester, mint" A társadalmi együttműködé s erósí té sé tszolgáló helyi
szintű komplex programok" cí mű felhí vás kereté ben ,,ÓzO Újtelep-Kiserdőalja városré sz szociális

rehabilitációját kí sé rőhelyi szintű komplex programok" cí mű é s TOP-5.2.í -í 5-BOí -2016-000í 0
azonosí tó számú támogatási ké relemben Ózd Város Önkormányzatának ké pviseleté re jogosult
szemé lye, polgári é s büntetójogi felelóssé gem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási
ké relemmel összef üggé sben a

.

27214014. (X1.5.) Korm. rendelet 84.

§ (í ) bekezdé sé nekc) pontja alapján Ózd Város

kormányzata meátesü l a biztosité kny ú jtás i kötelezettsé g alól.
lndokI ás: l

Ön

84. § (1)alapján mentesa 83. § (1)bekezdé seszerintibiztosí té knyú jtásikötelezettsé galól:

c) a helyi önkormányzat, a nemzetisé gi önkormányzat, az önkormányzatok

egyé b társulása,

ha a támogatás teljes egé szé ben önké nt vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzali

kötelezö

feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha

eredmé nyeké nt lé trejövó vagyontárgy önkormányzati

.

27212014. (X1.5.) Korm. rendelet 84.

a

fejleszté s tárgya vagy

törzsvagyon,

a

fejleszté s

vagy azzáválik.

§ (í ) bekezdé sé nek c) pontja alapján Ózdi Roma

Nemzetisé giÖnkormányzat mentesül a biztosité knyú jtási kötelezettsé g alól.
lndoklás:

84, § (1)alapján mentesa 83. § (1)bekezdé seszerintibiztosí té knyú jtásikötelezettsé galól:

c) a helyi önkormányzat,

a nemzetisé gi önkormányzat, az önkormányzatok egyé b társulása,

ha a támogatás teljes egé szé ben önké nt vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati

kötelező

feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha

a

fejleszté s tárgya vagy

eredmé nyeké nt lé trejövö vagyontárgy önkormányzatitörzsvagyon,

.

a

fejleszté s

vagy azzáválik.

27212014" (X1.5.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdé sé neka) pontja alapján az
Abaú jrakezdé s Közhasznú Egyesület mentesüla biztosité knyú jtási kötelezettsé g alól.
lndoklás:
84. § (2) bekezdé s alapján A felhí vás elté rő rendelkezé se hiányában nem köteles biztosí té kot
nyú jtania kedvezmé nyezett, ha a támogatás
a) nem beruházási cé lú .
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KoNzoRcI UMl EGYÜTTtvtÚxöoÉ sl MEGÁLLAPoDÁS
Támogatásban ré szesí tett projekt megvalósí tására
1. Preambulum

A

Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- é s Települé sfejleszté si Operatí v Program A
társada| mi ggyüttműködé s erősí té sé t szolgáló helyi szintű programok tárgyú felhí vására TOP-5.2.115-BOí -20í 6-00010 azonosí tó számon regisztrált támogatási ké relmet nyú jtott be, amelyet a Területé s Települé sfejleSzté si,Operatí vProgram lrányí tó Hatósága (a továbbiakban: Támogaí ő) a 2017,
május 16-án kelt támogatói dönté se alapján támogatásban ré szesí tett.

A projekt cí me: Ózd Ujtelep-Kiserdőalja városré sz szociális rehabilitációját kí sé róhelyi szintű komplex
programok (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósí tására a Támogató támogatási szezódé st köt
a konzorciummal.

A Projekt megvalósí tására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködé si megállapodást
(a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai

(a továbbiakban együtt Tagok):

szervezet neve:

Ózd Város önkormányzata

Postací m:

3600 Ózd, Városház té r,t.

Szé khely:

3600 Ózd, Városház té r 1,

Azonosí tó szám

(tcirzs-

szám/ cé gjegyzé kszá m)

726489

:

Adószám:

15726487-2-05

Aláí rásra jogosult

Janiczak Dávid

ké pviselóje:

számlavezető neve:

OTP É szak-keleti r., Ózd

számlaszám:

1 17

341 21 -1 535008

8_ 1

08400 03

fu-I

',| " l:'* j* x* :m
üí
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Szörvezet

neve:

Ózdi Roma Nemzetisé gi Önkormányzat

}

Postací m:

3600 Ózd, József Attila ú t 1

Szé khely:

3600 Ózd, József Attila ú t 1

Azonosí tó szám (törzsszám/ cé gjegyzé kszám)

785480
:

5785480-1 -05

Adószám:

1

Aláí rásra jogosult

Vái"adi József

ké pviselóje:

I

számlavezetó neve:

OTP É szak-keleti r., Ózd

számlaszám:

1

szervezet neve:

Abaú jrakezdé s Közhasznú

Postací m:

3881 Abaú jszántó, lstván király té r 4,

Szé khely:

3881 Abaú jszántó, lstván király té r 4.

Azonosí tó szám

(torzs-

számicé gjegyzé kszám)

17

34121 -15785480-001 00007

Egyesület

05-02-0064435

:

Adószám:

19332644-1-05

Aláí rásra jogosult

Dernei Balázs

ké pviselője:

számlavezetó neve:

Forró é s vidé ke Takaré kszóvetkezet

számlaszám:

54600

1 1

9-1 001

6800-00000000

A

Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. április 20. -án kelt ,,Konzorciumi együttműködé si
megállapodás támogatási ké relem benyú jtására" dokumentum alapján Ózd Város Önkormányzata
Tagot választották a Konzorcium vezetőjé vé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető
szemé lyé t a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködé si Megállapodássa| megerősí tik.

A

Konzorciumvezetó a Projekt megvalósí tása, valamint a Konzorcium fenntartása
működteté se é rdeké benkoordinálja a Konzorcium működé sé t,

é s megfelelő

szÉ ci.{ E| tf

l9
3. A

3.'1.

A

Tagokjogai é s kötelezettsé gei

Megállapodás aláí rásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető
támogatási szerződé s tervezet rendelkezé seit é s annak mellé kleteit ismerik, azt

ré szé re megküldött

magukra né zve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy
kötelezettsé gek-minden

az abban

foglalt

Tagra né zve köte| ező é rvé nyűek.

A Megállapodás aláí rása

kifejezi továbbá a Tagok azon szándé kát is, hogy a Projekt befejezé sé t
követően a Projektben meghatározott cé lok megvalósí tása é rdeké bena támogatási ké relemben é s a
támogatási szerződé sben leí rtaknak megfelelöen a fenntartási idószakban is együttműködnek, é s az
addig elé rt eredmé nyek további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosí tják.

A Tagok a Megálapodás aláí rásával a Polgári Törvé nykönyvről szóló 2013. é vi V, törvé ny 6:1 1" §-a é s
6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződé st, é s annak
esetleges módosí tásait, valamint a kifizeté si igé nylé sré szeké nt benyú jtandó dokumentumokat
nevükben é s helyettük benyú jtsa, A tagok nevé re szóló benyú jtandó dokumentumokat a tagok
kötelesek megfelelően aláí rni, illefue a jogszabályban meghatározott esetekben záradé kolni.

Az előzóekben nem szerepló egyé b nyilatkozatok megté tele előtt a Konzorciumvezetó biztosí tja, hogy
a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerlé k é s elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a
Támogató jogszabályban vagy támogatási szerzódé sben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szezódé s módosí tását eredmé nyezó, a 2014-2020 programozási
idószakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjé ről
szóló 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdé se szerinti körülmé ny merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve
egyeztetni egymással a módosí tás ké relmezé sé tmegelőzóen. A Konzorciumvezető köteles
biztosí tani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerzódé s módosí tásának tervezeté t
előzetesen elfogadják.

A

támogatási szezódé sben rögzí tett kötelezettsé gek a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet elté ró
rendelkezé sé nek hiányában a projekt szintjé n é rtendóek.

A

Konzorciumvezető a Megállapodás aláí rásával köte| ezettsé get vállal arra, hogy a támogatási
szeződé s másolatát é s annak esetleges módosí tásainak másolatát a támogatási szezódé s mindké t

fé l által aláí rt pé ldányának ké zhezvé telé tkövető 5 munkanapon belü| megküldi a Tagoknak,

3,2.

A

Tagok

a

Projekt megvalósí tása során kötelesek együttműködni, egymás,

Megállapodásban, illetve a támogatási ké relemben vállalt kötelezettsógeinek
teljesí té shezszüksé ges nformációt megadni.

a

jelen

teljesí té sé telősegí teni, a

i

A

Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, é s a Projekt megvalósí tásának
ellenőzé sé re jogszabály é s a támogatási szerződé s alapján jogosult szerveknek a Projekt
megvalósí tásával kapcsolatos bármilyen köz| é sé ról a Tagokat tájé koztatja.

A

Tagok kötelesek tájé koztatni

a

Konzorciumvezetőt,

ha

a

Projekt kereté ben általuk vállalt

tevé kenysé g megvalósí tása akadályba ütközik, meghiú sul, vagy ké sedelmet szenved, illefue bármely
olyan körülmé nyről, amely a Projekt megvalósí tását befolyásolja.
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A

az azt alátámasztó dokumentációt

(öltsé gveté st é rintó változások bejelenté sé t,valamint

a

tagonké nt meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga ké szí tiel a 27212014. (Xl. 5.)
Korm. redUelet szerinti elektronikus alkalmazások segí tsé gé vel,é s továbbí tja a Konzorciumvezetőnek,

aki

-

szüksé g eseté n -

a

projektszintű dokumentumokon áfuezeti
Támogatónak, mellé kelve a Tag által elké szí tettdokumentációt.

a

változást

é s benyú jtja

a

A Tagok közötti költsé gátcsoportosí tás a 27212014. (Xl. 5,) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási
szeződé s módosí tására vonatkozó előí rások szerint kezdemé nyezhetó.
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájé koztatást ké r a Konzorciumvezetótől, a
Konzorciumvezetó felhí vására a Tagok kötelesek a Projekt kereté ben általuk vállalt tevé kenysé gről a
megfeleló információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által
megszabott latáridőben a ké rt tájé koztatást megadhassa.

A Projekt me5| valósí tása é rdeké bena Tagok azalábbi tevé kenysé gek megvalósí tását vállalják, a
Projektben foglalt tevé kenysé gekkel, mé rföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve

3.3.

költsé gveté ssel összha ngban

:

Tag neve

Tevé kenysé 9

A tevé kenysé gre
jutó elszámolható
költsé g összege

A tevé kenysé grejutó
támogatás összege
(Ft)

(Ft)

1

Ozd Város
önkormánvzata

Egyé b szaké rtői
tanácsadás

1 123 413

1 123 413

2.

Ózd Város
Önkormányzata

Projekt-előké szí tó
Tanulmány

2 853 469

2853 469

Közbeszezé s költsé ge

748 942

748 942

Eszközbeszerzé s
költsé qei

5 882 730

5 882730

Ozd Város
önkormánvzata
Ozd Város
önkormánvzata

3.
4.

A programok
Ózd Város
Önkormányzata

5.

Ozd Város
önkormánvzata
Ozd Város
Önkormányzata
Ozd Város
önkormánvzata

6.
7.
8.

9.

Ózd Város
Önkormányzata

10"

Ózd Város
Önkormányzata

11.

Ózd Város
Önkormányzata

12"

13.

lebonyolí tásához
szüksé ges szoftverek
beszerzé se
Egyé b szaké rtői
szolqáltatás költsé qei
Egyé b szolgáltatási
költsé qek
Egyé b szolgá| tatási
költsé oek
kötelezően előí rt
nyilvánosság
biztosí tásának költsé qe
Marketing,

kommunikációs
szolqáltatások költsé qei

,l71204

171 204

4 561 656

4 561 656

1 112853

1 112853

551 812

1 551 812

1

748 942

,1

748 942

369 665

1 369 665

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó bé rleti dí j

1 198 457

1 198 457

Ozd Város
Önkormányzata

Munkabé r

1 782 482

1 782 482

Ózd Város
Önkormányzata

Foglalkoztatást terheló
adók, járulé kok

481 270

481 270

1
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Tag neve'

Tevé kenysé g

A tevé kenysé gre
jutó elszámolható
költsé g összege
(Ft)

A tevé kenysé gre jutó

támogatás összege
(F0

14.

Ózd Város
önkormányzata

Foglalkoztatást terhelő
adók, járulé kok

10 347 308

1

15.

Ózd Város
Önkormányzata

Munkabé r

38 323 361

38 323 361

16.

Ózd Város
Önkormányzata

1 100 945

1 100 945

3 744 710

3 744 710

442288

442288

1 583 675

1 583 675

Szakmai
megvalósí táshoz
kaocsolódó bé rletidí i

377 479

377 479

Munkabé r

2 156 953

2 156 953

582 377

582 377

Közössé gi Beavatkozási
Terv

1 426734

1 426734

Közbeszezé s költsé ge

748 942

748 942

285 346

285 346

5 764 007

5 764 0o7

2663 238

2663 238

4 223 134

4 223 134

Egyé b szolgáltatási
költsé gek

16 7o2 3o5

16 702 305

Egyé b szolgáltatási
költsé gek

11 413 877

11 413 877

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó ú tiköltsé g,
kiküldeté si költsé g

t

17.

Ózd Várcs
Önkormányzata

P

rojektmenedzsmenthez
igé nybevett szaké rtói

szoloáltatás dí ia

OzdiRoma
18.

Nemzetisé gi
önkormánvzat

19.

Nemzetisé gi
ÖnkormánVzat

20.

Nemzetisé 9i
önkormánvzat

21.

Nemzetisé gi
önkormánvzat

Eszközbeszezé s
költsé 9ei

ÖzdiRoma
OzdiRoma

Egyé b szolgáltatási
költsé gek

OzdiRoma
OzdiRoma
22.

..Nemzetisé gi

onkormánvzat
Abaú jrakezdé s
23.

24.

25,

26.

27.

28,

29.

30.

közhasznú
Eqvesület
Abaú jrakezdé s
közhasznú
Eovesület
Abaú jrakezdé s
közhasznú
Eovesület
Abaú jrakezdé s
közhasznú
Eovesület
Abaú jrakezdé s
közhasznú
Eqvesület
Abaú jrakezdé s
közhasznú
Eovesület
Abaú Jrakezdé s
közhasznú
Eovesület
Abaú jrakezdé s
közhasznú
Eqvesület

0 347 308

Foglalkoztatást terheló
adók, járulé kok

Eszközbeszerzé s
költsé gei

Egyé b szaké rtői
szolgáltatás költsé gei
Egyé b szolgáltatási
költsé gek

Egyé b szolgáltatási
költsé gek

5
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Tag neve

Tevé kenysé g

A tevé kenysegre
jutó elszámolható
költsé g összege

A tevé kenysé grejutó
támogatás összege

981 114

981 114

(Ft)

(Ft)

Abaú jrakezdé s
Közhasznú
Eovesület

31.

Egyé b szolgáltatási
költsé 9ek

"

Abaú jrakezdé s

közhasznú
Egyesület

32.

Abaú jrakezdé s

közhasznú
Eovesület

33.

közhasznú
Egyesület
Abat{ rakezdé s

közhasznú
Eqvesülé t

35,

18 064 481

Foglalkoztatást terhelő
adók, járulé kok

4 877 410

4877 41o

1 752 524

1 752 524

4 850 897

4 850 897

Szakmai
megvalósí táshoz
kapcsolódó ú tiköltsé g,
kiküldeté si költsé q
Cé lcsoport által igé nybe
'vett munkaeró-piaci
szolqáltatások költsé qei

Abaú jrakezdé s
34.

Munkabé r

1

8 064 481

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban ré szletezett feladatoknak az elvé gzé sé é rt,
3.4.

Az egyes Tagok által a Projekt kereté ben elszámolható költsé g összegé t é s az arra

tám ogatást, va l am i nt

az

Tag neve

i

gé nyelt elól eg össze

g

é t a követk ező táblázat tarlalmazzaa

jutó

.

Elszámolható költsé g

Támogatási összeg

lgé nyelt elóleg

73754 009 Ft

73754 009 Ft

36 877 004 Ft

77 1o3 219 Fl

77 103 2,19 Ft

77 103219Ft

5 142772 Ft

5 142 772 Fl

5 142 772 Ft

Abaú jrakezdé s

közhasznú
Egyesület

1,

Ozd Város
Önkormányzata

2.

OzdiRoma
Nemzetisé gi
Önkormányzat

J-

3.5.

A Tagok a

elszám

a

ol

ható

Projekt megvalósí tásához

költsé gé nek_N R_% -kát

az alábbi önré szí a$ák, amely összesen a
ké pez i,

az alábbi megoszlásban

Projekt

5:

A monitoring é s információs rendszerben tagi szinten rögzí tett adatoknak jelen láblázallartalmával

összhangban

kell állniuk.

monitoring é s információs rendszerben tagi szinten rögzí tett adatoknak jelen táblázattartalmával

összhangban

kell állniuk.
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ré szesedé se a projekt

Tag neve

önré sz formája

önré sz összege

elszámo| ható

költsé gé hez ké pest
Abaú jrakezdé s Közhasznú
Egyesület
Ozd Város ö nkormányzata
Ózdi Roma Nemzetisé gi
Önkormányzat

1.

2
3.

3.6.

A

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

nem releváns

támogatás igé nylé sé hezszüksé ges,

a

Projekt előrehaladásáról

é s eredmé nyeiről

(% )

szóló

információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerzódé sben rögzí tett
mé rföldkövekhez kötött kifizeté si igé nylé seket,a zárő kifizeté si igé nylé st é s projekt fenntartási
jelenté seketr(továbbiakban pgyütt beszámoló) a Konzorcium nevóben a Konzorciumvezető állí tja
össze a monitorinq é s információs rendszerben, é s azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt kereté ben általuk vállalt tevé kenysé gek e| őrehaladásáról, a kapcsolódó költsé gek

elszámolásáról a támogatási szerzódé sben meghatározott mé rföldkövek elé ré sekor kötelesek a
szüksé ges információkat rögzí teni a monitoring é s információs rendszerben, é s kötelesek csatolni a
támogatási szezódé sben elöí rt mellé kleteket,
Mé rföldkövek közötti

kifizeté si igé nylé stbármely Tag kezdemé nyezhet a szüksé ges információknak a

monitoring é s információs rendszerben törté nő rögzí té sé vel. A mé rföldkövek közötti kifizeté si
igé nylé snek nem ré sze az előbbiek szerinti ré szletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy
rövid összefoglalót szüksé ges adni a kifizeté si igé nylé sben a projekt adott taghoz kötödó
tevé kenysé geinekelórehaladásáról" A mé rföldkövek közötti kifizeté si igé nylé st a konzorciumi tag
dönté se alapján benyú jthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezetó.
A Támogató felé benyú jtásra kerülő mé rföldkövek

ké relmek benyú jtására

a

27212014.

közötti

kifizeté si igé nylé snekel kell é rnie a kifizeté si
rendeletben é s a Támogatási

(Xl 5.) Korm.

Szezódé sben/ Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A

Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizeté si igé nylé shez tartozó, általuk benyú jtott elszámoló
a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül ulalla a 2.

bizonylatokra jutó,

pontban megjelölt, é s ez alapján a monitoring é s információs rendszerben rögzí tett bankszámlákra,

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mé rté knek,illetve összegnek megfeleló támogatást utal
összesen a Tag ré szé re, amelyet a felhí vás, illetve a támogatásról szóló dönté s az adott Tag
vonatkozásában maximálisan meghatározott.
Amennyiben az esedé kes támogatás folyósí tását megelőző ellenőzé s alapján megállapí tható, hogy a
Tagoknak lejárt esedé kessé gű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó
támogatás folyósí tását felfüggeszti.

a projekt vé grehajtása során a soron következő mé rföldkő határidejé t, vagy a
mé rfóldkőben vállalt eredmé nyeket nem tudják a tagok teljesí teni, addig nem teljesí thetó kifizeté s,

Amennyiben
ameddig

a

mé É öldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy

a

projekt ütemezé sé t a

Konzorciumvezelő a 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelóen nem
módosí tja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szeződé s megszegé se miatt már
kifizetett támogatás visszafizeté sé t rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy
1.
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szezooé sszegé smiatt visszaköveteft összeget közvetlenül
i

a Támogató ré szé revisszafizetni ,

az

erre

rányuló felszól í tásában foglaltak szerint.

Ha nem állapí tható meg, hogy a szabálytalanság elköveté sé ben vagy a támogatási szerződé s
megszegé sé bena Tagok milyen mé rté kben működtek közre, é s a Tagok a visszafizeté si
kötelezettsé gú ket a visszafizeté si felszólí tásban meghatározott időpontig nem teljesí tik, a támogató a
követelé se teljes összegé t bármely Taggal szemben é rvé nyesí theti.

A

27212014. (Xl. 5,) Korm. rendelet 1. számú mellé kleté nek76.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nyú jtania kell a kötelezó biztosí té kokat, ha a ráesó támogatási összeg meghaladja
a 20 millió forintot é s a 27212014. (Xl. 5.) Korm, rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a
biztosí té kadási kötelezettsé g aló16.

3.7.

A konzorciurqi tagok a biáosí té knyú jtási kötelezettsé get átvállalhatják.

A

biztosí té kokkal kapc§olatos nyilatkozatokat, szerződé seket stb.

a

27212O14.

(Xl. 5.)

Korm.

rendeletben é s a támogatási szerződé sben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring
é s információs rendszerben rögzí teni, illetve szüksé ges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezető általi projektszintű benyú jtással kerülnek a Támogató ré szé remegküldé sre.

a

3.8, A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272l2O14. (Xl. 5.) Korm. rendelet 140, §-a
í artalmazza.

A Konzorcium fenntartása é s megfelelő működteté se a Konzorciumvezetó kötelezettsé ge, amelyek az
elmulasztásából eredő károké rt a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelőssé ggel.

A

Konzorcium fenntartása é s megfelelő működteté se köré ben a Konzorciumvezető a támogatási
szerzódé sben meghatározott cé l elé ré seé rdeké ben összehangolja a Tagok tevé kenysé gé té s
szervezi a konzorcium munkáját, Ez a rendelkezé s nem é rinti a Tagok jelen Megállapodás alapján
vállalt kötelezettsé geiké rt való egymással szemben fennálló felelóssé gé t.
3,9

A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevé ben kötött

szezódé sé rt a tagok felelóssé ge

egyetemleges, kivé ve, ha ettól elté rően rendelkeznek.
4. Kapcsolattartás

A

Tagok

a

Megállapodás, valamint

a

támogatási szerződé s teljesí té sé nekidötartamára

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevé ról, postací mé rő| , telefon é s telefax-számáról,
elektronikus | evé lcí mé rőla Tagok a jelen Megállapodás aláí rását követően öt munkanapon belül
tájé koztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevé ról é s elé rhetósé gé ról

tájé koztatja a Tagokat.

A

kijelölt kapcsolattartók negyedé vente legalább egy alkalommal szóbeli egyezteté st tartanak,
kapcsolatos teendőket. A szóbeli
egyezteté st a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hí vja össze. A szóbeli egyezteté sről
emlé keztetőt kell ké szí teni,amelyet a Konzorciumvezetó kijelölt kapcsolattartója az
amelyen megvitatják a Projekt megvalósí tásának előrehaladásával

6

Ha a projekt támogatási összege

meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási idószakban azon konzorciumitagoknak is

szüks{ ;es a konzorciumi í ag ré szé rejuttatott támogatási összeg 50% -ának megfelelő mé rlé kűbizí osí í é kotnyú jtaniuk,
amelyekre jutó támogatás egyenké nt nem haladja meg az 50 millió forintot.
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A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik szemé lyek felé a Tagok elté rő
megállapodása hiányában a Konzorciumvezető ké pviseli. Jogszabály a| apján ellenőrzé sre jogosult
szervek felé a Tag törvé nyes ké pviselője a Tagot önállóan ké pviselheti. Az ellenőzé sről köteles a
Konzorciumvezetót é rtesí teni,aki a Tag szé khelyé n vagy telephelyé n lefolytatott helyszí ni ellenőrzé s

során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik szemé lyek bármely Tagtól
tájé koztatást ké rnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájé koztatás megadása előtt é rtesí tenia
konzorciumvezetót.

6.

A bdszezett eszközök

é s más dolgok tulajdonjoga, illetve egyé b jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósí tása során beszeze_tt, illetve

lé trejövó dolgok é s

egyé b jogok feletti rendelkezé s az alábbiak szerint kerül meghatározásra':

A

beszerzett tárgyi eszköz annak a Konzorciumi tagnak a kizárólagos tulajdonát ké pezi, aki az
eszközt a támogatásban ré szesí tett projekt megvalósulása é rdeké benmegvásárolta.

A

Konzorciumi tag

a támogatási ké relem szerint, a

projekt cé ljával összhangba jogosult eszköz

vásárlásra. A Konzorciumi tag az általa beszerzett tárgyi eszközzel a támogatási szezódé sben é s a
kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult rendelkezni, A Konzorciumi tag az általa
beszerzett tárgyi eszközt köteles a támogatási szerzódé sben é s a vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint a saját költsé gé re fenntartani, használni é s hasznosí tani.

7. A tagság megszűné se, a tagok köré nek változása
7 "1. A Tag jelen Megállapodás aláí rásával megerósí ti, hogy a Projekt megvalósí tásában ré szt kí ván
venni, a projektet a támogatási ké relemben meghatározott módon megvalósí tja, annak megvalósí tása
során fokozottan együttműködik a többi Taggal, é s a Konzorciumból csak abban az esetben lé p ki, ha
a támogatási szeződé sben é s a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettsé geinek teljesí té sé rea jelen
Megállapodás aláí rását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmé ny folytán nem ké pes.

7.2. Konzorciumi tagok cseré je - ide é rtve a támogatási ké relmet benyú jtó Konzorciumvezetó
szemé lyé t is -, ú j konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilé pé se akkor engedé lyezhető, ha
a) nem változik a projekt alapvetó cé lja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülé se eseté n az q tag is megfelel a felhí vásban
meghatározott valamennyi felté telnek é s benyú jtásra kerülnek a projektgazdák számára előí rt
dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilé pé siszándé ka eseté n a kilé pé st megelözóen a konzorciumvezetői
pozí ció átadása megtörté nik,

7

ltt ré szletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, é s egyé b esetleges másjogokat. A dolgokat é s jogokat a támogatási
ké relemben szereplő ré szletezettsé ggel elegendő megadni.
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a tag ldepese eseten rrem változik a korzorciumnak a projeKjavaslat benyú jtására vonatkozó
jogmu.ltság_a - lOié rfue a konzorciumvezetóre vonatkozó felté teleknek vató megfelelé st is -, kivé ve,
ha az ú j kedvezmé nyezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következté ben lé p be a
támogatási jogviszonyba

e) a tag kilé pé se eseté n a tag igazolja, hogy a támogatási szezódé sben é s a konzorciumi
megállapodásban vállalt kötelezettsé geinek teljesí té sé rea megállapodás aláí rását követően, neki
fel nem róható okból beállott körülmé ny folytán nem ké pes,

f) kizárás eseté n a konzorciumvezető igazo| a, hogy a tag tevé kenysé ge, működé se a projekt
megvalósí tását pé nzügyi, illetve szakmai szempontból veszé lyeáeti,
g) tagcsege né lkül ú jtag boionása indokolt.

A Konzorciuú a kizátrásra irányuló indí fuánnyal nem é rintett tagok egyhangú dönté sé veljogosult
kizárni azt a Tagot, akinek tevé kenysé ge, működé se a Projekt megvalósí tását akár pé nzügyi, akár
szakmai szempontból veszé lyezteti.

7.3.

A kizárásról született í rásos, a Tagok által aláí rt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a
Támogatónak.
7.4" Yalamdy Tag kilé pé se,kizárása vagy jogutód né lküli megszűné se nem eredmé nyezi a jelen
Megállapodás é s a Konzorcium megszűné sé t, kivé ve, ha ennek követkeZé ben a Tagok a támogatási

szerződé sben é s a jelen Megállapodásban
emiatt a támogatási szeződé stól elállnak.

vállalt kötelezettsé geik teljesí té sé renem ké pesek, é s

7.5. Ha a kilé pő vagy jogutód né lkül megszűnő Tag által válla| t kötelezettsé geket

a megmaradó Tagok
nem tudják teljesí teni, ú j Tag bevonásáról határozhatnak. A belé pó Tag csak olyan szervezet, illetve
szemé ly lehet, amely, illefue aki megfelel a felhí vásban foglalt kóvetelmé nyeknek.

7.6. A Tag kilé pé se,illetve kizárása eseté n köteles egyezteté st kezdemé nyezni

a

Konzorciumvezetővel a Projekt cé ljának elé ré seé rdeké ben, A Konzorciumból kiváló Tag köteles a
Konzorciumvezetónek a kiválás idópontját megelózően a rábí zolt anyagi eszközökkel é s a Projekt
kapcsán felmerült költsé gekkel hiánytalanul, té telesen í rásban elszámolni, valamint azáltala efué gzett
tevé kenysé gről é s az elvállalt, de kiválásáig e| nem vé gzett tevé kenysé gekről beszámolni. Köteles

továbbá

a- a

Megállapodás kereté ben esetlegesen

-

használatába kapott vagyontárgyat a

Konzorciumvezetónek haladé ktalanul, ellenszolgáltatás né lkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvé telről
jegyzókönyvet kell ké szí teni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilé pó Tag é s az átvé tel| el é rintett Tag í r
alá.

A

Konzorciumból kiváló Tagot a kilé pé st vagy kizárást követően is, a támogatási szeződé s
megszűné sé igterheli a támogatási szerzódé sben meghatározott dokumentum-megőzé si
kötelezettsé g, ellenőzé s-tűré si kötelezettsé g, a kiválás idópontjáig megvalósult tevé kenysé gekkel é s
benyú jtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságoké rt való helytállás.

A

kilé pő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valame| y Tag tulajdonába kell adni,
illetve, ha ez nem lehetsé ges, vagy a Tagok nem kí vánják, a megmaradó Tagok ingyenes
használatába kell adni" Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejleszté s
során lé trejött vagyonra jutó támogatást a kilé pő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződé sben
visszafizeté sre meghatározottak szerint, az abban foglalt felté telekkel a Támogató ré szé re.
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általi módosí tására elóí rt szabályok szerint kell ké relmezni a Támogatótol.

8.

A Megállapodás megszűné se é s módosí tása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerzódé s elválaszthatatlan ré szé tké pezi, é s osztja annak jogi

sorsát. Ennek é rtelmé ben a támogatási szerzódé s megszűné se jelen Megállapodás megszűné sé t
vonja maga után.
8"2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhí vásban megadott minimális tagszám
alá, illetve é gyre csökken. ,

A

F

Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak í rásban módosí tható,
melyhez a Támogató hozzájárulása szüksé ges. A hozzájárulást a támogatási szeződé sben a
támogatási szerződé s kedvezmé nyezett általi módosí tására előí rt szabályok szerint kell ké relmezni a
8.3.

Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, í gy különösen szé khely, bankszámlaszám, stb., nem
igé nylik a Megállapodás módosí tását. Az adatok változásáról a Tagok haladé ktalanul é rtesí tika
Konzorciumvezetót. A Konzorciumvezetó ezekról a változásokról é rtesí tia monitoring é s információs
rendszeren keresztül a Támogatót, a27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelóen.
8.4. A jogviszonyra é s a Projekt megvalósí tási kötelezettsé gé re tekintettel a Tagok a felmondás jogát
kizárlák.
9. A Tagok egyé b megáltapodásai8

91

10. Zárő rendelkezé sek

10.1, Jelen Megállapodás 12 oldalon é s 2 db eredeti pé ldányban ké szült.
támogatási szeződé s elválaszthatatlan ré szé t ké pezi.

A

10.2. Ajelen Megállapodás hatályba lé pé sé neknapja megegyezlka Tagok közülaz

aláí rásának napjával.

A

Konzorciumvezetó
Megállapodást megküldi a Támogató ré szé re.

a

Megállapodás a

utolsóké nt aláí ró

Megállapodás hatályba lé pé sé tkövetően

a

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott ké rdé sekben a vonatkozó magyar jogszabályok
rendelkezé sei az irányadók.

10.4. A Tagok ké pviseleté ben aláí ró szemé lyek kijelentik é s cé gkivonatukkal, valamint aláí rási
cí mpé ldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a
Tag ké pviseleté re, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megköté sé re é s aláí rására. Aláí rő
ké pviselók ktjelentik továbbá, hogy a testületi szerveik ré szé ről a jelen Megállapodás megköté sé hez
szüksé ges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták é s
harmadik szemé lyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag ré szé ről megakadályozná
8

A tagok a minta által nem szabályozott ké rdé seket is rendezhetnek, az 1-B. pontok nem törö| hetők,
vagy máské pp szabályozó rendelkezé s a Támogató engedé lyé vel lehetsé ges.

ellenté tes

4,"-

vagy bármiben kórlátozná a jelen Megállapodás megköté sé t, é s az abban foglalt kötelezettsé gek
maradé Rtalaá teljesí té sé t

10.5" Jelen Megállapodáshoz

kapcsolódó jogviták eseté re Tagok

a Ózdi Járásí róság illeté kessé gé t

kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, é s közös é rtelmezé sután, mint

akaratukkal é s elhangzott

nyilatkozataikkal mindenben egyezót aláí rták.

KonzorciumiTag

Dernei Balázs

váradi József

Dávid

Ózd Város önkormányzata

Ózdi Roma Nemzetisé gi
Önkormányzat
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9.

sz, mellé klet

ADATFELDoLGozÁsl MEGBiásl szERzóDÉ s
amely lé trejött
egyré szról a Magyar Államkincstár Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei I gazgatósága, mint megbí zó
(a továbbiakban:

Adatkezeló)

Postací m: 3502 Miskolc, Pt. 122.
Szé khely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláí rásra jogosult ké lviselője: Pongrácz László igazgató, Török
Zollán osztályvezetó
Azonosí tó szám (tözs-szám):
Adószám: 15329970-241

237309, PlR törzsszám:

László irodavezető, Pados

329970

másré szról Ózd Város Önkormányzata, mint megbí zott (a továbbiakban. Adatfeldolgozó),
Postací m: 3600 Ózd, Városház té r 1.
Szé khely: 3600 Ózd, Városház té r 1.
Azonosí tó szám (tözs-szám): 726489
Adószám : 1 57 26487 -2-05
Pé nzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11734121-15350088-10840003
Aláí rásra jogosult ké pviselóje: Janiczak Dávid, polgármester
(Támogató é s Kedvezmé nyezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között,
napon az alábbi felté telekkel:

1.

az alulí rott helyen é s

E!őzmé ny

Felek rögzí tik, hogy Adatfeldolgozó é s Adatkezelő támogatási szerzódé st (a továbbiakban
Támogatási Szerzódé s) kötött Ózd Újtelep-Kiserdőalja városré sz szociális rehabilitációját kí sé rő
he| yi szintú komplex programok cí mú projekt (a továbbiakban Projekt) támogatására. A Projekt
megvalósí tása során Adatí eldolgozónak adatot kell szolgáltatnia a Projektben ré szt vevó
termé szetes szemé lyekről az 1.3. pontban foglalt cé lból.
1,2, Felek az információs önrendelkezé si jogról é s az információszabadságról szóló 2011. é vi CXll.
törvé ny (a továbbiakban: lnfotv.) 10. § (4) bekezdé sé ben meghatározottaknak megfelelően a
jelen szerződé s keretei között rögzí tik az Adatkezelő megbí zása alapján az Adatfeldolgozó által

1.1,

ellátott adaifeldolgozási tevé kenysé g szabályait. Tekintettel arra, hogy az adatgyűjté s a
ré szfuevók szemé lyes é s különleges adataira is kiterjed, az adatok feldolgozása é s kezelé se
során különös hangsú lyt kell fektetni az é rintettek magánszfé rájának vé delmé reé s az
adatbiztonság követelmé nyé nek megvalósulására.
1.3. A megbí zási szerződé s cé lja Adatkezeló ré szé ről:
A 2014-2020-as programozási idószak eseté ben, az É urópai Szociális Alap (a továbbiakban
ESZA) finanszí rozású programokra vonatkozóan, az Európai Parlament é s a Tanács 2013.
december 17-i 130412013lEU rendeleté nek (a továbbiakban. 130412013/ EU európai parlamenti
é s tanácsi rendelet) l. é s ll, mellé klete ú n. közös indikátorok elóállí tását í rja eló, amelyek ré vé naz
ESZA programok eredmé nyei uniós szinten összehasonlí thatók, illetve összesí thetők lesznek"
A közös indikátoroknak ké t fő kategóriája van: 1) ré sztvevókre vonatkozó indikátorok, 2)
szervezetekre vonatkozó indikátorok. A ké t kategóriába tarloző indikátorok közül a beavatkozás
jellegé nek megfelelő indikátorok szerint kell adatot gyűjteni é s szolgáltatni. Az 13O4l2013lEU
európai parlamenti é s tanácsi rendelet szerint ré sztvevőnek tekintendők azon szemé lyek, akiknek
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közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosí thatók, jellemzőik leké rdezhetők, é s akik
számára
egyedi kiadásokat különí tenek el. Azoknál az ESZA, konstrukcióknál, ahol a rendelet
t
szerinti ré sztvevők bevonására kerül sor, a közös indikátorokhoz kapcsolódó egyé ni szintű
adatgyűjté st biztosí tani kell"
1.4" A megbí zás meghatározott adatfeldolgozási feladatok é llátására szól. Jelen szerzódé s a
Támogatási Szeződé s hatályának időtartamával megegyező határozott időtartamra jön lé tre.

2.

A szerződé s tárgya

2.1, Adatkezeló az lnfotv"10 § (4) bekezdé sé ben meghatározottaknak megfelelően jelen szerződé s
aláí rásával megbí zza az Adatfeldolgozót az alábbi feladatok elvé gzé sé vel:

a) az Adatkezelő által

elektronikusan rendelkezé sre bocsátott ké rdőí vek kitölteté se a

ré sztvevókkel (segí tsé gnyú jtása a ké rdé seké rtelmezé sé hez),

b) a kitbltött ké rdóí veK összegyűjté se é s megőzé se a szemé lyes adatok

c)
d)

vé delmé nek
biztosí tásával, az.egyé b projektdokumentációra vonatkozó megózé si szabályok szerint,
A ké rdóí vet kitöltó szemé ly szemé lyi azonosí tásra alkalmas okmányárólfé nymásolat ké szí té se,
é s annak megórzé se a szemé lyes adatok vé delmé nekbiztosí tásával, az egyé b
projektdokumentációra vonatkozó megózé si szabályok szerint,
a kitöltótt ké rdőí vek adatainak bevitele az Adatkezelő által megadott on-line felületen keresztül.
Az on-line felület használatához szüksé ges jelszót Adatkezeló jelen szeződé s aláí rását
követően bocsátja Adatfeldolgozó rendelkezé sé re. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni a jelszó
megfelelő vé delmé ről é s arról, hogy ahhoz csak a ké rdóí vek feldolgozását vé gzó, jogosult
szemé ly(ek) fé rhessen(ek) hozzá.

2.2. Adalfeldolgozó az 2.1

pontban meghatározott feladatok ellátására, Adatkezelő előzetes í rásbeli
engedé lye alapján, további adatfeldolgozót igé nybe vehet. llyen esetben azonban Adatfeldolgozó
szavatol azé rt, hogy az általa igé nybe vett további adatfe| dolgozó tevé kenysé gé taz lnfotv.
rendelkezé seinek betartásával, valamint a jelen szerződé sben foglaltaknak megfelelően vé gzi. A
további adatfeldolgozó igé nybevé telé bóleredó esetleges káré rt Adatfeldolgozó felelős.

2.3. Adatfeldolgozó a 2.1. pontban foglalt megbí zást elfogadja.

2.4. Felek kijelentik, hogy az 2.1 pontban foglalt adatfeldolgozási feladatok ellátásáé rt Adatkezelót
jelen szezódé s alapján fizeté si kötelezettsé g nem terheli, a felmerüló költsé gek a Támogatási
Szeződé s alapján kerülhetnek elszámolásra.
2.5. Felek ktjelentik é s tudomásulveszik, hogy a 2.1 pontban meghatározott adatokatAdatfeldolgozó
a Támogatási Szezódé s hatálya alatt, a projekt dokumentumainak nyilvántartására é s őrzé sé re
vonatkozó szabályok szerint (ld. Általános Szerződé si Felté telek - a továbbiakban: ÁSZF)
megózi.

3.

Adatkezelő jogai é s kötelezettsé gei

3.1. Adatkezeló jogosult ellenórizni Adatfeldolgozónál a szerződé s szerinti tevé kenysé g vé 9rehajtását.

3.2, Adatkezeló - adatkezelé sre vonatkozó dönté seinek vé grehajtására - műveleteket határozhat meg

Adatfeldolgozó ré szé re,a szeződé sben foglalt feladatok megfelelő ellátásának biztosí tása
é rdeké ben.

a szezódé sben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasí tásai
jogszerűsé gé é rtAdatkezelót terheli felelőssé g, ugyanakkor - a 4.2. pontban foglaltakkal
összhangban - Adatfeldolgozó köteles haladé ktalanul jelezni Adatkezelőnek, amennyiben
Adatkezelő utasí tása vagy annak vé grehajtása jogszabályba ütközne.

3.3. Adatkezelőnek
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,,3.4. Amennyiben az é rintett az lnfotv. 14,
§ a) pontja alapján tájé koáatást ké r Adatxezeic,iá, ,?J:
kezelé sé ról, a tájé koztatást minden esetben Acjatkezeló
a
szemé
lyes
adatai
$datfeldolgozótól
köteles megadni. Adatfeldolgozó köteles ahozzá beé rkezett ké relmet a beé rkezé stől számí tott 5
napon belül továbbí tani Adatkezelő ré szé re.Adatkezelő a tájé koztatást a beé rkezé stől számí tott
25 napon belül köteles az é rintett számára megadni, amelyről tájé koztatja Adatfeldolgozó
kapcsolattartóját is. Amennyiben az é rintett az lnfotv. 14. § b) é s c) pontja alapján adatai
helyesbí té sé t,törlé sé t vagy zárolását ké ri, Adatfeldolgozó köteles a hozzá beé rkezett ké relmet a
beé rkezé stől számí tott 5 napon belül továbbí tani Adatkezelő ré szé re.Adatkezelő a ké relem
beé rkezé sé tőlszámí tott 25 napon belül köteles a ké relmet elbí rálni, é s dönté sé nek megfelelóen
utasí tani Adatfeldolgozót az adat 5 napon belüli helyesbí té sé re,törlé sé re, illetve zárolására. Az
adat helyesbí té sé re,törlé sé re, zárolására irányuló ké relem elutasí tása eseté n, Adatkezelő
köteles a dönté sé t - a ké relem beé rkezé sé től számí tott 25 napon belül - az é rintett ré szé re
í rásban megküldeni é s dönté sé ról egyidejú leg Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is tájé koztatni, Az
adat'helyesbí té sé re,,törlé sé re, zárolására irányuló ké relmet elutasí tó dönté snek tartalmaznia kell
az elutasí tPs té nybeli é s jogi indokait, a bí róságijogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvé delmi é s

lnformációszabadság Hatósághoz fordulás lehetősé gé t.

Jelen pontban

meghatározott

panaszokat, ké relmeket Felek elektronikus ú ton továbbí tják egymásnak.

4.

AdatfeI dolgozó jogai é s kötelezettsé gei, az Adatbázis vé delme

4.1" Adatfeldolgozó köteles az 2.1. pontban meghatározott
é s Adatkezelő é rdekeinek megfelelően teljesí teni.

í eladatokat Adatkezeló utasí tásai szerint

4,2. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmé t haladé ktalanul, mé g az utasí tás vé grehajtása elótt
felhí vni, ha azt é szleli, hogy Adatkezeló cé lszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütközó
utasí tást ad.

4.3.

A megbí zás ellátása során Adatfeldolgozó tudomására

jutott minden adat, információ kizárőlag

Adatkezeló ré szé rehasznosí tható.
4.4. Adatfeldolgozó az adatkezelé st é rintő é rdemi dönté st nem hozhat, a tudomására jutott adatokat
kizárőlag Adatkezelő rendelkezé sei szerint dolgozhatja fel, saját cé ljára adatfeldolgozást nem
vé gezhet, valamint Adatkezeló rendelkezé sei szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megórizni.
4.5. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő által megfogalmazott felté teleknek folyamatosan eleget tenni,
tov

á bb

á az adatbiztonság i f elté tel e ket

4.6. Adatfeldolgozó kizárőlag
m

b

a megbí zás

i

ztosí ta

n

i .

tárgyát ké pező technikai adatkezelé si, adatfeldolgozási

űveletek vé 9rehajtására jogosult.

4.7, Adatfeldolgozó köteles az é rintettektől az adalkezelé shez szüksé ges hozzdjárulást beszerezni.
Az aláí randó hozzfiáruló nyilatkozatot az Adatkezelő által Adatfeldolgozó ré szé reelektronikusan
rendelkezé sre bocsátott, az é rintettek (ré szfuevók) által kitöltendő ké rdőí v tarlalmazza.

Az é rintettel az adatkezelé s megkezdé se előtt közölni kell, hogy az adatkezelé s hozzáiláruláson
alapul. Az é rintettet az adatkezelé s megkezdé se e| ótt egyé rtelmú en é s ré szletesen tájé koztatni
kell az adatai kezelé sé vel kapcsolatos minden té nyről, í gy különösen az adatkezelé s cé ljáról é s
jogalapjáról, az adatkezelé sre é s az adatfeldolgozásra jogosult szemé lyé ről, az adatkezelé s
idótartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájé koztatásnak ki kel|
terjednie az é rintett adatkezelé ssel kapcsolatos jogaira é s jogorvoslati lehetósé geire is.

4.8. Amennyiben Adatfeldolgozó számára a szeződé s teljesí té se során bármikor olyan körülmé ny áll
eló, mely akadályozza az idóben törté nó teljesí té st, ú gy AdatfeI dolgozónak haladé ktalanul, de
I
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legé sőbb 3 munkanapon belül í rásban é rtesí tenie kell Adatkezelót a ké sedelemról, annak

várható elhú zódásáról é s okairól.

4.9. Adatfeldolgozó a szeződé sben meghatározott feladatok ellátása é rdeké benmegfelelő ismerettel
é s gyakorlattal rendelkezó szemé lyeket köteles igé nybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az
általa igé nybe vett szemé lyek felké szí té sé róla betartandó adafué delmijogszabályi rendelkezé sek
(ld. lnfotv.), a jelen szerződé sben foglalt kötelezettsé gek, valamint az adatfefué tel cé lja é s módja
tekinteté ben.

4.10. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papí ron, illefue

elektronikusan tárolt
adatok megfeleló vé delmé ről. Adatfeldolgozó az adatokhoz törté nó, illeté ktelen szemé lyek általi
hozzáfQré st köteles megakadályozni, e kötelezettsé ge szándé kos vagy gondatlan megsé rté sé ből
eredő Ráré rt teljes k< iiű felelóssé ggel tartozik. A-datfeldolgoza aI 'aú ala feldolgoiott adatok
f

5.

el

haszná lási i ogát nem ruházhatla át harmad i k szem é ly re.

Titokartás

5.1. Adatkezelő, illetőleg a szerződé sből eredő feladatai tekinteté ben Adatfeldolgozó köteles
megtenni azokat a technikai é s szervezé si inté zkedé seket é s kialakí tani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adal- é s titokvé delmi szabályok é rvé nyrejuttatásához szüksé gesek.
5.2. Feleket a szerzódé s lé trejötte, é s teljesí té sekereté ben a szerzódé s hatályba lé pé sekor,illetve azt
követóen tudomásukra jutott minósí tett adatot ké pező információk tekinteté ben büntetójogi felelőssé g
terheli. Egyé b - minősí tett adatnak nem minősülő - bizalmas információk átadására vagy
nyilvánosságra hozatalára egyik Fé l sem jogosult, kivé ve a szerződé s lé nyeges tartalmi elemeire,
azaz a Felek szemé lyé re, a szezódé s iárgyára é s az ellenszolgáltatás mé rté ké revonatkozó
információkat, illetve mindazon rendelkezé seket, ame| yek nyilvánosságra hozatalát a Felek
vonatkozásában jogszabály í rja eló. Nyilvánosságra hozatalnak minósül a jogosulatlan harmadik
szemé llyel törté nő közlé s is.

5.3" A minősí tett adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettsé g Feleket a szerződé s bármi okból
törté nő megszűné se eseté n a minősí té sidótartamáig kötelezi. Más, a szerzódé ssel kapcsolatban
keletkezett titok é s egyé b, a teljesí té ssorán keletkezett bizalmas információk tekinteté ben a hatályos
jogszabályok által elóí rt rendelkezé sek alapján kell eljárni.

5.4, Adatfeldolgozó kötelezettsé get vállal arra, hogy az Adatkezeló által átadott, a teljesí té shez
kapcsolódó í ratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedé lyé vel
ké szí t,é s ezen iratokba harmadik szemé ly ré szé rebetekinté st nem ad, illetve semmilyen más módon
nem hozza harmadik szemé ly tudomására azok tartalmát.
5.5. A titoktartási kötelezettsé g Adatfeldolgozót a szezódé s teljesí té sé re,illetőleg megszűné sé re
tekintet né lkül, határidő né lkül terheli, A titoktartási kötelezettsé g megsé rté sé ból, illetve az adatok
jogosulatlan nyilvánosságra hozataláből származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöbölé sé hez
szüksé ges költsé gek, ideé rtve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár megté rí té sé -t az egyé b
felelóssé gé n tú l - azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekinteté ben
felelőssé ge fennáll.

6.

Adatbiztonság

az adatbiztonsági kóvetelmé nyrendszer a szemé lyes adatok vé delmé nek
technikai é s szemé lyi inté zkedé sekkel, valamint í izikai é s informatikai megoldásokkal törté nő

6.'1" Felek rögzí tik, hogy

támogatását jelenti.
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6.2. Felek kijelentik, hogy Adatkezeló é s

-

az Adatkezeló megbí zásából eljáró

-

Adatfeldolgozó az

aütkezelé si é s adatfeldolgozói tevé kenysé ge során az lnfotv.-ben elóí rtaknak, az adatvé delmi

szabályoknak é s joggyakorlatnak megfelelően jár el, a háiályos jogszabályok előí rásait betartja,
illetve az adatvé delemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
6.3. Felek kijelentik, hogy a szemé lyes adatok tárolása vé dett, korlátozott hozzáfé ré sű kiszolgálókon

törté nik, emellett Adatkezeló é s Adatfeldolgozó minden szüksé ges technikai é s szervezé si
inté zkedé st megtesz az é rintett adatainak elveszté se, más cé lra való felhasználása, illeté ktelen
szemé ly általi megismeré se, nyilvánosságra hozatala, megváltoztatása vagy törlé se ellen.

- többek közótt a) gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen
hozzáí é ré sú llán kizárólag az arra feljogosí tott szemé lyek, é s kizárólag az adatkezelé s cé ljával

6.4. Felek

összeftrg

gé sben fé rj enek hozzá,

b) gondoskodnak a felhasznált eszközök

szüksé ges, rendszeres karbantartásáról, fejleszté sé ről,
c) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai vé delemmel ellátott zárt helyisé gben helyezik el,
gondoskodnak annak fizikai vé delmé ről is,
e) gondoskodnak arról, hogy a különbözó nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók é s az é rintetthez rendelhetók.

7.

Szerződé s hatálya, módosí tása, megszűné se

szeződé s a Támogatási Szezódé s hatályának idótartamával megegyező határozott
időtartamra jön lé tre, é s a jelen szezódé s alapján fennálló kötelezettsé gek teljesí té sé velminden
további jognyilatkozat, illetve é rtesí té sné lkül megszűnik.

7.1. Jelen

7.2. Jelen szerzódé s módosí tása kizárólag í rásban, a Felek közös

megállapodása alapján é rvé nyes.

7.3. Tekintettel arra, hogy jelen szerződé s a Támogatási Szerződé s 8.5. pontja alapján jön lé tre, é s a

támogatási szerzódé s mellé kleteké nt annak elválaszthatatlan ré szé t ké pezi, amennyiben

valamelyik Fé l a jelen szezódé sben vállalt lé nyeges kötelezettsé gé t sú lyosan megsé rti, é s azt
nem orvosolja az erre vonatkozó í rásbeli felszólí tásban megjelölt határidőn belül sem, a
Támogatási Szerződé s megszegé sé hez kapcsolódó jogkóvetkezmé nyek alkalmazhatók. Jelen
szerzódé s osztja a Támogatási Szerzódé s sorsát, annak bármely okból törté nó megszú né se
eseté n jelen megállapodás is megszünteté sre kerül.

a jelen szerződé s alapján fennálló kötelezettsé geiket a Felek teljesí tetté k, a
szerzódé s megszűné sekor, a projektdokumentációra vonatkozó megózé si határidó letelté t
követően, Adatfeldolgozó köteles a tárolt adatokat megsemmisí teni é s ennek té nyé t
jegyzőkönyvben rögzí teni, majd a jegyzőkönyvet Adatkezelő ré szé reátadni. Amennyiben a
szerződé s teljesí té sé tmegelőzően annak bármely okból törté nő megszűné sé rekerülne sor,
Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő rendelkezé se szerint az általa feldolgozott adatokat

7,4. Amennyiben

Adatkezeló, vagy az Adatkezeló által ktlelölt más adatfeldolgozó ré szé reátadni, vagy Adatkezelő
rendelkezé se szerint - amennyiben az adatkezelé s jogszerűen nem folytatható - az adatok
megsemmisí té sé ről gondoskodni, ennek té nyé tjegyzőkönyvben rögzí teni, é s a jegyzókönyvet
Adatkezeló ré szé reátadni.

8.

Együttműködé s, Kapcsolattartás

8.1.A Felek a jelen szezódé s teljesí té se é rdeké ben együttmú ködé si kötelezettsé get vállalnak,
melynek kereté ben kötelesek a szeződé s teljesí té sé tbefolyásoló minden lé nyeges körülmé nyt
egymással haladé ktalanul, de legké sőbb 2 munkanapon belül közölni. Adatfeldolgozó tudomásul
veszi, hogy köteles Adatkezelő alkalmazottaival é s munkatársaival, vagy az általa kijelölt más
szemé lyekkel a megbí zás teljesí té sesorán együttműködni.
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8.2. Adatfé ldorgorO köteles Adatkezeló kapcsolattartóját
is tájé koáatni tevé kenysé gé ről.
8.3.

kí vánságára, illetve szüksé g eseté n e né lkül

Felek rögzí tik, hogy a kapcsolattartás módjára a Támogatási Szerzódé s é s az ÁSZF vonatkozó
rendelkezé seit kell alkalmazni.

8.4.Jelen szerzódé sben foglaltak szakmai felügyeleté re é s kapcsolattartásra az alábbi szemé lyek
jogosultak:

Dönté shozó szemé ly Adatkezelő ré szé ről

Né v:
Telefon:
E-mail:

1/
I

Török

László

+ 3646_513-701
torok,laszlo@allamkincstar.gov.

hu

pados zoltán
+ 3646-513_702
pados.zoltan@allamkincstar.

Kapcsolattartó szemé ly Adatkezelő ré szé ről

Né v:

Telefon:
E-mail:

qov. hu

Molnár-Veres Agnes
+ 3646-513-728
molnarveres. agnes@allamki ncstar, gov. hu

Apró Veronika
Dönté shozó szemé ly Ad atfel d o lgozó ré szé ről

Kapcsol attartó szem é ly Ad atf el d o

8.5.

Felek rögzí tik, hogy
bekövetkezett

a

lg

ozó r é szé ről

oov. hu

+ 3648-574-'l11

ianiczak.david@ozd.

hu

Csák-Molnár Eszter
+ 36_20-963-31

1 1

molnar.eszter@ozd.hu

kapcsolattartóké nt megjelölt szemé ly(ek) vagy azok adataiban

változásról haladé ktalanul tájé koztatják egymást.

8.6.A kapcsolattartók adataiban bekövetkezett

9,

Né v:
Telefon:
E-mail:
Né v:
Telefon:
E-mail:

+ 3646_513-736
apro.veronika@allamkincstar.
Janiczak Dávid

változás nem minősül a szerződé s módosí tásának.

Zárő rendelkezé sek

9.1 . A

jelen szerződé sre a magyar jog szabályai, a jelen szerzódé sben nem szabályozott ké rdé sekben
szóló.2013. é vi V. törvé ny, valamint az lnfotv. vonatkozó rendelkezé sei

a Polgári Törvé nykönyvról
irányadóak.

9.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzódé ssel kapcsolatban felmerült vitás ké rdé seket
elsódlegesen egymás között, tárgyalások ú tján kí sé relikmeg rendezni.

9.3, Felek kötelezettsé get vállalnak arra, hogy minden olyan körülmé nyról tájé koztatlák egymást,
amely a szerződé s teljesí té sé t,illetve a másik Fé l jogos é rdeké t é rinti. A bejelenté si kötelezettsé g
elmulasztásából eredó károké rt a mulasztó Fé l felelóssé ggel tartozik.
9.4. Jelen szezódé s bármely pontjának vagy rendelkezé sé nek é rvé nytelensé genem jelenti a teljes
szerződé s é rvé nytelensé gé t,kivé ve, ha az é rvé nytelennekminősülő rendelkezé s vagy ré sz né lkül a
Felek a szerzódé st nem kötötté k volna meg, vagy e rendelkezé s, illetve ré sz hiányában a szerzódé s
é rtelmetlen né vagy é rtelmezhetetlenné vál na.
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Jelen szezőaeé t a Felek - az alulí rt helyen é s idópontban
akarafukkál mindenben megegyezőt, jóváhagyólag í rják alá. '

-

elolvasás é s é rtelmezé sután, mint

Jelen szeződé s 7 oldalból áll, 2 eredeti pé ldányban ké szült, melyból 1 pé ldány az Adatkezelöt,
pé ldány az Adatfeldolgozót illet.

Adatfeldolgozó ké pviseleté ben :

Kelt:.Ózd, 2017.

é v.96, hó * .,
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Adatkezelő ké pviseleté ben :

2017 Jú L^ 0

Kelt: Miskolc,2017. é v jú nius hó'iI ., ', nap

* !ág Plare
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A pRoJEKTRóL

megye Ózdi járásának járásszé khelye,

a

29Ol2014 (X| .26,)

Kormányrendelet a ,,Komplex programmal fejlesztendő járások" közé sorolta.
Ozd lakosságának (34.481 fó) 14,3oÁ-át tetté k ki a szegregátumban é lók (4.929 í ő) 2011_ben, é s
további 3,5% (1.195 fő) é lt szegregációval veszé lyeztetett területen. A KSH a Né pszámlálási adatok
alapján 21 szegregátumot határolt le a városban, melyek elsósorban a város keleti, dé l-keleti ré szé n
koncentrá| ódnak.

A

komplex program cé lterületeké nt a város Önkormányzata az Újtelep-Kiserdőalja elnevezé sű
szegregátumot jelölte ki (a KSH szegregációs té rké pen, adattáblában 6. számmal jelzett
szegregátwn). A szegregátum lakosságszáma a 2011-ben 648 fő volt (a területen található hajlé ktalan
szállón tartózkod§kkal.együtt 709 fó), a szegregációs mutatója pedig 59,2% .
Az akcióterületet'az aláO"Oi utcat naiároljáki Í v utca - Alkotmány utÖa - Váci Mihály utca - erdőhatár Óvoda utcára meróleges ,,né vtelen" utca - József Attila utca - Siabó Lórinc utca. Az akcióterület maga
nagyobb, mint a KSH által lehatárolt szegregátum, mivel az Últetep valamennyi tömbjé t tarlalmazza,
mí g a szegregátum csak a tömböknek mintegy felé t (a telep maga viszont é pí té szetileg,
té rszerkezetileg é s a helyi közössé g szempontjából is egy egysé get ké pez). Az akcióterülethez
tartozik mé g a József Attila utcától dé lre esó tömb, mely nincs szegregátumké nt megjelölve, é s ahol
inté zmé nyektalálhatók (Roma Nemzetisé gi Önkormányzat é pülete é s az önkormányzat nappali
szociális ellátói).
Az akcióterület teljes lakossága a Né pessé gnyilvántartó 2016. márciusi adata szerint 793 fő, ezen
belül a szegregált tömbökben 608 fő é l. A né pessé g mintegy harmada 14 é v alatli, ami közel
ké tszerese a városi átlagnak (17,2% ), é s több mint ké tszerese az országos átlagnak (2011-ben
15,8% ).

A szegregátum kiválasztását az alábbiak indokolják:
-az egyik legrosszabb szegregációs mutatóval rendelkezik, tehát

a

társadalmi problé mák

halmozódása egyé rtelműen kimutatható.
-a 3. legnagyobb lakásszámú szegregátum, tehát az itt folyó munkának városi lé pté kben is lehet
hatása"

-Ugyanakkor nem olyan nagy a terület, hogy ne lehessen a rendelkezé sre álló ESZA é s ERFA
forrásokból é rdemi hatással bí ró programot összeállí tani.
-Az akcióterületen jelentős mennyisé gű önkormányzati bé rlakás található, tehát a jelen pályázathoz
(TOP 5.2.1-15) szervesen kapcsolódó lakásberuházásoknak (TOP 4.3.1-15) van mozgástere. (A
legnagyobb szegregátum Sajóvárkony települé sré szen van, aholviszont a lakások tú lnyomó többsé ge
magántulajdonban van, az önkormányzati bé rlakások száma cseké ly).
-Az akcióterü| et a városközponthoz közel helyezkedik el, közszolgáltatásokkal jól ellátott.
é pületállománya az ú jtelepi ré szen é rté kes,mí 9 a Kiserdőaljai ré szen leromlottabb, viszont felú jí tható
állapotú . Az utóbbiak önkormányzati tulajdonban lé vő lakások, amelyek felú jí tásával nő a jobb
állapotú , városszerkezetileg kedvező helyzetű önkormányzati szociális bé rlakások száma, tehát
felszámolásuk nem javasolt. A rendelkezé sre álló források é s beavatkozások segí tsé gé vela meglé vő
potenciált az ott lakó, társadalmilag leszakadt lakóné pessé g felzárkózása é rdeké ben jól ki lehet
használni.

-A kiválasztás mellett szőlt az is, hogy több civil szervezet már é vek óta jelen van a területen. A
Református Szeretetszolgálat jó kapcsolatot é pí tett ki a lakókkal, elindí totta azt az intenzí v
családsegí tó munkát, melynek fókusza elsősorban az áramszolgáltató felé fennálló tartozások

rendezé se, a többnyire illegális áramvé telezé s miatt megszüntetett szolgáltatások visszakapcsolása,
illefue kártyás mé róórák felszerelé se volt. A másik jelenlé vő szervezet a Görögkatolikus Egyház, mely
fóké nt közössé gfejlesztó tevé kenysé getfolytatott. A Katolikus Karitász pedig rendszeres adományozó
tevé kenysé get vé gez.
-Az akcióterület a városszövet szerves ré szé t ké pezi, járási jelentósé gú utak menté n fekszik
(Szilvásvárad felé vezetó ú t), é s dé l felől közvetlenül kapcsolódik olyan területekhez, amelyeken az
önkormányzat é s partnerei az elmú lt é vek során jelentős városfejleszté si beruházásokat hajtottak
vé gre (pl. Ozdi Művelődé si lnté zmé nyek felú jí tása). Az akcióterületen törté nő beavatkozások tehát
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ú jra bekapcsolnák a városré szt a települé s vé rkeringé sé be.Szinté n az akcióterület városszerkezeti
kapcsolatainak megerósí té sé tjelenti több, .a közeljövőben tervezett.fejleszté s is. Í gy a város
Seré kpárú t hálózáának fejleszté se során az Újtelepet é szakról határoló Í v ú t ké toldalú keré kpársávot
kap, továbbá l,ftelep csillapí tott forgalmú övezetté válik, a Váci Mihály utca egyirányú lesz, de
keré kpárok számára ké tirányú nyitottságot fog kapni.
A komplex program konzorciumban valósul meg, melynek vezetöje Ózd Város Önkormányzata, tagjai
a több mint kilencé ves releváns szakmai tapasztalattal rendelkező Abaú jrakezdé s Közhasznú
Egyesület é s az Ózdi Roma Nemzetisé gi Önkormányzat.
Abaú jrakezdé s KE szakmai referenciái:
-Komplex telep-program é s humán szolgáltatás hozzáí é ré sbiztosí tása Kázsmárk közsé gben TAMOP-5.3.6-11l1-2012-0030. A megvalósí tás időszaka: 2013.03.01-2015.03.31
-Komplex telep-program é s humán szolgáltatás hozzáí é ré sbiáosí tása Köröm közsé gben - TÁMOP5. 3. 6-1 1 l 1 -2012-0079. A megvalósí tás időszak a: 201 4.03.01 -20 1 5. 1 1 30
-Abaú jszántó Varga utcai komplex telep-program - tÁruop_5.3.6-11l1-2o12-0o81, A megvalósí tás
időszaka: 2O1 4.04.01 -201 5.12.1 5
-Hernádszpntandrás komplex telep-programja TÁMOP-5.3.6-11t1-2o12-oo5o. A megvalósí tás
.
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-Szikszói kisté rsé gberikiemelt Gyerek-esé ly programban való ré szvé tel- TÁMOP 5.2.3-^ -1211-201200 1 4. A megvalósí tás idószaka : 201 3.04.01 -20 1 5. 09. 30
-Szikszói kisté rsé gben a Közössé gi felzárkóztatás a mé lyszegé nysé gben é lók integrációjáé rt cí mű
program - TAMOP-5.1 .3-0912-2010-0001 - kereté ben a ,,Szárnyakat adni a malacnak" cí mú projektben
vettek ré szt. A megvalósí tás idószaka : 201 1 .02.01 -20'l 3. 07. 3 1
A TAMOP 5.3.6-11/ 1 komplex telep-programokban az Egyesület fő tevé kenysé gei közössé gfejleszté s,
adósságkezelé s, prevenciós foglalkozások, fejlesztó pedagógiai foglalkozások, ifjú sági programok,
egé szsé gfejleszté sé s a projekt szakmai vezeté se voltak. A többi programban elsósorban a
foglalkoztatás elősegí té sé reé s a helyi közössé gi együttműködé s fejleszté sé refókuszáltak.
A helyi RNÖ több a városban é lő roma né pessé get cé lzó integrációs projektben ré szt vett, feladata a
cé lcsoport elé ré sé nek,bevonásának aktí v segí té se,egyes projektelemek megvalósí tása. llyen
projektek voltak a TAMOP 5.3.6 komplex telep-program, TÁMOP 5.2.3-A-11/ 1 Gyerekesé ly az Ózdi
kisté rsé gben,é s a TAMOP-1.4,6-1311Tranzit foglalkoáatás az é pí tőiparban pályázati projekt.

A komplex program cé ljai:
Az akcióterület fejleszté sé nek cé lrendszere a komplex helyzetfeltárás során azonosí tott problé mákból
lett levezetve. A cé lrendszer megfogalmazása során a jelen pályázalhoz (TOP 5.2,1 - 15) közvetlenül
kapcsolódó fejleszté si cé lok é s terület infrastrukturális helyzeté nek javí tásához (TOP 4.3.1 - 15)

kapcsolódó fejleszté si cé lok egysé gben lettek megfogalmazva, figyelembe vé ve, hogy a területen é lők
társadalmi felzárkózásához szervesen kapcsolódnak mind ESZA tí pusú ,mind pedig ERFA tí pusú
fejleszté sek, Ebból fakadóan az átfogó cé l a ,,szoft" é s a ,hard" tí pusú beavatkozások együttes
alkalmazása eseté ben é rtelmezendó, mí 9 a specifikus cé lok szintjé n a ké t tí pusú fejleszté s szé tválik
egymástól.

Átfogó cé l: A fejleszté s átfogó cé lja a szegregátumban é lók társadatmi integrációjának e| ósegí té se,
egyré szt aktí v é s helyzeté nek javí tásáé rt egyé nileg é s közössé gben is tenni ké pes helyi társadalom
lé trehozása, másré szt az Újtelep-Kiserdőalja akcióterület lakhatási felté teleinek korszerűsí té se,
közössé gi tereinek megú jí tása ré vé n,
Specifikus cé lok l. (TOP 5.2.1-15; ESZA tí pusú beavatkozások)
SC l. 1: Az akcióterületen é ló hátrányos helyzetű lakosság foglalkoztatási helyzeté nek javí tása,
foglalkoztatási esé lyeinek növelé se, jövedelemszerzó ké pessé gé nekjaví tása (párhuzamban a lakások
komfortf okozat-nóvelé sé hez kapcsolódó kiadásnövekedé ssel)
SC l. 2: A gyermekek, fiata| ok eseté ben a halmozottan hátrányos helyzet ú jratermelódé sé nek
megakadályozása, kisgyerekkori fejlódé s elősegí té se, a gyerekek tanulmányi eredmé nyek javí tása,
iskolai karrierj é nek támogatása, a lemorzsolódás megaka dály ozása
SC 1.3: A kiugró egé szsé gügyi kockázatok (pl. drogfogyasztás, ellátatlan krónikus betegsé gek)
mé rsé klé se,egé szsé ges é letmód kialakí tása
SC l. 4: Családok lakhatási biztonságának megteremté se (adósságrendezé s, jogcí mrendezé s)
SC l. 5: A helyi közössé g aktivizálása, belsó eróforrásainak mobilizálása pozití v minták kialakí tása
é rdeké ben, valamint a közössé g é rdeké rvé nyesí tőké pessé gé nekjaví tása
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SPecifikus cé lok ll. (TOP 4.3.1-15; ERFA tí pusú beavatkozások)

-

indikatí v (a

Top 4.3,1 pályázat

során felülvizs9álható)
SC ll. 1:A családok lakhatá_sikörülmé nyeinek é s a lakhatás infrastrukturális ellátottságának javí tása
SC ll. 2:Az akcióterület lakókörnyezeté nek megú jí tása
SC ll. 3: Közössé gi terek lé trehozása, meglé vők felú jí tása
SC ll. 4: Az akcióterület városszerkezeti kapcsolatainak/ pozí ciójának erósí té se
A projekt szakmai-műszaki tartalma

A

Projekt komplex szemlé lettel lett kialakí tva oly módon, hogy a helyzetfeltárásban meghatározott
Problé mákra releváns válaszokat adjon é s í gy a projekt tervezett háromé ves időtartama alatt
té nYleges változást eredmé nyezzen. A szakmai tartalom a felhí vásban szereplő támogatható
tevé kenysé gcsoportok szerinti bontásban kerül bemutatásra.
A) EgYüttműködé s a közössé gi é s egyé ni szintű társadalmi integráció felté teleinek megteremté se
cé ljából - tervezett tevé kenysé gek:
-KÖzÖssé gi szociális munka é s kózössé gfejleszté s: közössé gfejlesztő szakember munkája folyamatos
a Projekt teljes időtartama alatt. A közössé gfejlesztő munkájának tartalma a kapósolaÍ teMé tel,
diagnózis, tervezé s, inté zmé ny-kapcsolat-hálózaté pí té s,konfliktué kezelé s é s koordinálái. A közössé gi
szociális munka, közössé gfejleszté s cé lja, hogy a helyi terület alapú közössé gfejleszté s kereté ben a
kÖzÖssé g belsó erőforrásait mobilizálla, a helyi közössé g aktivitását, kezdemé nyezó, cselekvó é s
é rdeké rvé nyesí tőké pessé gé tfejlessze a társadalmilag feÁntartható közössé g riatákitasa é rdeké ben.
A kÖzössé gfejleszté s lé nyeges eleme a közössé gi tervezé s kialakí tásá - közössé gi ,fórum,,
rendszeres működteté se - fejleszté si programok kialakí tására, projekt közben felmerüló probtemar
megvitatására, megoldásterv9letek kidolgozására. A közössé gfejles2tő partnere különösen'helyi RNö
é s a helYi lakosság ké pviselői. (A közössé gfejlesztó szakeú ber összesen 60 alkalomm al Űé gzi a
tevé kenysé gé t.)
-KÖzÖssé gi akciók szervezé se - közössé gi terek tervezé se é s fizikai lé trehozása, pl,
,,játszóté r,,,
Pihenő Park, stb.; közössé gi tervezé ssel (é vente egyszer, összesen 3 alkalommal) é s
megvalósí tással.
-KÖrnYezeti programok - a környezet fenntarthatóságának erősí té sé tszolgáló programok, pl.
s.zemé tszedé s, vi rágosí tás, stb. (fé lé vente, összesen 6 al kalommal)
-Közössé gi esemé nyek:
Roma kulturális napok
Sportnapok
Vallási napok
-HelYi közössé gi igé nyek alapján rendszeresen megrendezé sre kerü| ő foglalkozások:
ozenei é s táncfoglalkozások, cigány hagyományőrzé s cé llal é s a kortárs igenyek szerint
orendszeres ,,hit é s erkölcs" közössé gi foglalkozások
B) Folyamatos szociális munkakereté ben vé gzett tevé kenysé gek:
Alkalmazotti státuszban lé vŐ, a,program teljé s idótartama (3oiónap) alatt foglalkoztatott 6 fő szociális
munkás tevé kenysé gi köré be tartozó feladatok:
-EgYé ni szociális munka: egyé ni együttműködé si megállapodások köté se az ügyfé llel közösen
kidolgozott egyé ni fejleszté si tervek alapján, a megálI apodásban foglaltak mé gvalósí tásának
támogatása, felülvizsgálata.
-Csa] ádokra iránYuló szociális munka: a szociális munka alapvető egysé ge a család, az egyes
családok Problé máinak kezelé se, mely az egyé ni fejleszté si tervek i.iegialósí tásának is fontos
eszkÖze,_Családok, családtagok bekapcsolása a projekt más elemeibe, szolg?ltatásaiba.
-Ovodai é s általános, közé piskolai hiányzások szoros követé se, kapcsolattartás az inté zmé nyekkel.
-lntenzí v családsegí té s: a vé delembe vett, veszé lyeáetett gyerekek családjaira iranyutásosbrban,
de
krí zishelYzetbe került családok támogatását is taialmazza szoros egyuttműkcidé sben a

családseg í tő/ gyerekjólé ti szol gálattal,

-Lakhatási jogviszony rendezé sé nek segí té se:szegregátumban é lő háztartások lakhatási
jogviszonYának felmé ré se,a jogviszony rendezé sé hei s} uksé ges lé pé sek meghatározása
és
megvalósí tása a lakókkal közösen. (Bé rlői é s tulajdonosi hiztartásbkr"
kiterjed a
tevé kenysé g, bé rlők eseté n az Ózdinvest kft-vel szoros együttműködé sben.)
"gy"iant
-Adósságkezelé si szolgáltatás működteté se: háztartások I akhatással kapcsolatos adósságainak
(lakbé r, közüzemi

hátralé kok), illetve egyé b tartozásaik felté rké pezé se,adósságok felszámolását
támogatása (lakhatással kapcsolatos

cé lzó tervek kidolgozása, tervszerű háztartásgazdálkodás
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fizeté sek szoros követé se, további tartozások kialakulásának megelőzé se). Tartozások rendezé se
é rdeké benegyüttműködé s közműszolgáltatókkal, Ózdinvest Kft-vel. kartyas mé rőórák felszerelé sé nek
ösztönzé se, ennek é rdeké benegyüttműködé s közműszolgáltatókkal.
-A TOP 4| .1-15 projekl kereté ben megvalósí tandó lakásfelú jí tási é s mobilitási program támogatása
mind a kidolgozás, mind a megvalósí tás során. A lakhatási beavatkozásokban, mobilizációban é rintett
családok szoros követé se, a családokkal közösen az igé nyek felmé ré se, beavatkozások kidolgozása.
A családok fe| ké szí té sea lakhatásban bekövetkező változásra, integrált lakókörnyezetbe koltozé s
eseté n a fogadó közössé g felké szí té se(Ózdlnvest bevonásával, iozossé gi szóciális munkával
egybekötve)"

-Esetmegbeszé lé sek, a családsegí tó/ gyerekjólé ti szolgálattal közösen.
-Szuperví zió a szociális munkásoknak
FolYamatos szociális munkához kapcsolódó plusz szolgáltatások a cé lcsoport számára:
-Pé nzügyi é s adósságkezelé si.tanácsadás
-Lakásfelú jí tással é s -karbantartással kapcsolatos mú helysorozat
-családszervezé si é s é letvezeté sitanácsadás
-EgYé ni fejleszté si tervek elké szí té seé s nyomonköveté se
- 150 egyé ni fejleszté si terv elké szí té se
ké rdőí ves leké rdezé sek alapján, szüksé g eseté n módosí tása, é s vé gió kié rté -kelé se.
C) A _ hátrányos helyzetű cé lcsoport fog| alkoztathatóságának é é foglalkoztatásának elósegí té se
é rdeké ben vé gzett tevé kenysé gek:

-Foglalkoztatási koordinátor alkalmazása: kapcsolattartás munkaadókkal, kormányhivatal
foglalkoztatási fóosztályával,

való bejutásban

helyi közmunkát

é s munkahelyre való

szervezó szervezettel, cé lcsoport segí té seké pzé sbe
elhelyezé sben, foglalkoáatásban, kápzé sben'lé vők

mentorálása, kapcsolattartás helyi szociális munkásokkal.
-MunkaerÓ-Piaci tanácsadás (workshop é s egyé ni tanácsadást formájában), hasznos ismeretek
átadása a cé lcsoport tagjai, elsősorban fiatal szü| ők ré szé re:pá!áorientációs-pályaválasztási
alkalmak, munkaeró-piaci reintegrációs alkalmak, álláskeresé si-motivácós szolgáltatás j 3x3o
= 90

alkalommal.

tobozó napok - szociálisan hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci
ké szsé geinek megerősí té sé tkövetően foglalkoztatók ré szvé telé velmegtartott esemé nyek, ahol a
foglalkoztatóknak módja van tesztelni a megjelent hátrányos helyzé tű munkavállalók ú jonnan
elsajátí tott ké szsé geit - é vente egyszer, összesen 3 alkalommál.
-KÖzÖssé gi kertben törté nő foglalkoáatást elősegí tó program mezőgazdasági, kerté szeti szaké rtő
alkalmazásával, eszközök, terület biáosí tásával. É vente-egy hathónapos idószakra, összesen 18
-MunkaerŐ-közvetí té s,

hónapra.

A

komPlex projekt kereté n belül szakmaké pzé sek nem lettek tervezve, mivel a Top foglalkoáatási
egYÜttműködé sek elősegí té sé tcé lzó inté zkedé sé ben, illetve a G| NOP megfeleló inté ikedé seiben

elegendó ilYen irányú kapacitás van.
szegregátumban é lőket.

A

komplex program cé lja, hogy é zekbe bekapcsolja a

D) A kora-gYermekkori, gyermekkori é s formális oktatáson kí vülifejleszté st cé lzó tevé kenysé gek:
-Baba-mama klub: a kora csecsemőkori foglalkozások az é desányák szerves bevonásávál, ame| y
nagYban hozzdjárul a primer szocializációs té * r kiegyensú lyozottságának megteremté sé hez.
-FejlesztőPedagógus alkalmazásával a szemé lyre szaboti kommú nikáció-, ké szsé g_ é s
ké pessé gfejlesztó foglalkozások, valamint a látókör é s a hátté rismeretek szé lesí té sé cé
t lzó
s_zabadidós Programok valósulnak meg a taní tás utáni rendszeres, napi dé lutáni foglalkozásokon az
általános iskolás tanulók, illetve az iskola előtt álló óvodáskorú gyerekek ré szé re.
-Tanulás sikeressé gé t javí tó, iskolai lemorzsolódást megakaaálÍ lozO program: ennek ké t cé lcsoportja
az általános iskolások é s a közé piskolások. Kortárs segitor é s í ovábbi ci-nké ntes segí tók bevonásával

törté nik (hetente né gy-ot alkalommal).

-Előzőhöz

kaPcsolódóan

kortárs segí tók

é s egyé b önké ntes segí tók fejleszté se é vente egy

foglalkozás sorozattal. Fontos antidiszkriminációs programelem is.
-Konfli ktuskeze| é si fogI alkozások

-Mú vé szeti műhely
-Szí njátszó műhely
-Fotó-film műhely
- Mobil lfjú sági lnformációs Szolgálat
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-Táborozás - kiszakadás a megszokott otthonból, melyet a cé lcsoportot ké pező gyerekek nagy ré sze
soha nem hagy el több napra,
E) Egé szsé gfejleszté st cé lzó tevé kenysé gek:

.

Rendszeres sportfoglalkozás kispályás futball

heti egyszeri edzé s ifjú sági é s

felnőtt csapat számára.

:

Eg9szsé g- é s.é letmód tanácsadás (workshop é s egyé ni tanácsadás formájában): hasznos

ismeretek átadása a cé lcsoport tagjai, elsősorban fiatal szulóliié szé re
Családi egé szsé gnapok - átfogó egé szsé gügyi szűré sek
Prevenciós programok -,,A' modul - káros szenvedé lyek, a szemé lyisé g é s a magántulajdon

vé delme, erőszakmentes konfliktuskezelé s, asszertí v kommú nikáció, é s á biitonságos lnternei az
iskolaiórák kereté ben
'
_.PreYenciós programok -,,B" modul - testi é s mentálhigié né s problé mák megelőzé se,
szexuális Í elvilágosí tás, testápolás e| hanyagolásának káros -hatásai,' önismeret, ldentitás,
kÖrnyezetvé delem, családi gazdálkodás, háztartái, pé nzbeosztás _ iskolai órák kereté ben _
összesen
30 alkalom.

'

Prevenciós Programok -,,Családi" modul: az,,A" é s ,,B" modulokban ré szt vett é s kiválasztott
gyermekek é s szüleik számára. A modulban az első alkalommal az
,,A" modulban, második
alkalommal Pedig a ,,B" modulban található ismeretekhez kapcsolódóan zajlanak interaktí v
foglalkozásokat a családok (gyermekek é s szüleik) számára- összesen 20 alkalom.
F) Szol gá ltatások h oz v alő hozzáí é ré sj av í tását cé lzó tevé ke nysé g ek
A szolgáltatásokhoz valő hozzáí é ré sjaví tása egyré szt a folyamatos szociális munka egyik tartalmi
eleme.é s cé Jja. Az egYé n- é s családgondozási foiyamatban a problé ma felismerteté se é s á-szüksé ges
szolgáltatási igé ny felkelté se lé nyeges felté tele a szolgáltatásba való bekapcsolásnak. A legfontosább
szolgáltatások, melyek té nyleges igé nybevé telé terősiteni szüksé ges: az bgé szsé gugyi (szűré sek
és
szakrendelé sek), szociális, gyermekjólé ti szolgáltatások, ; gyerme:kek t-qÉ .rie.et cé lzó
szolgáltatások, illetve a munkába állás segí té sé tcelzó szolgaií átasot. nz etrhez szüksé ges
kapacitásokat a projekt a lehetósé gek függvé nyé ben növeli.
A.családsegí té s é s gyerekjólé ti szolgálat é s a vé dőnői szolgálat kapacitása egy negyed alkalmazotti
státusszal a Projekt kereté ben tervezé sre került annak é rdeké ben, hogy a é otgálatór< oldalán is
megnÖvekedett feladaí ok (addig kezeletlen esetek, gondozási igé nyfoÚ-amat eglezteté sek, közös
esetmegbeszé lé sek) ellátásra kerüljenek.
G) Bűnmegelőzé st, a közbiztonság javí tását elősegí tő programok
Aldozatláváláselkerülé se(workshopé segyé nitanácsadás)
'
Önállóan nem támogatható tevé kenysé gek:
Tematikus kiadványok ké szí té sehasznos tudnivalókkal, elé rhetősé gekkel, ismeretterjesztó
cikkekkel, fe| világosí tó-oktató ké pregé nyekkela családtervezé s, egé szsé ges é t"troa, oú nmegátozes
stb té mákkal kaPcsolatban
- fé lé vente egy aí kalommaljeí ení kmeg,-cisszeJen 6 kí advány.
Tanulmányutakahelyi-közössé gfejleszté sbenré szfuevóklzámára
szaké rtői találkozók
Antidiszkriminációs programelemek
A tervezett komPlex Program több antidiszkrimin_ációs tevé kenysé get is tartalmaz. A foglalkoáatási
koordinátor tevé kenysé ge é s a munkaerőközvetí tő-toborzo napór kbreté ben
cé l a bevont munkaadók
é zé kenYÍ té se,
a roma emberek iránti előí té letek oldása a munkaeró-piacon. A másik fontos
antidiszkriminációs Programelem a kortárs (é s egyé b) önké ntesek bevonása
.r"gr"gátumban é lő
gyerekek korrepetálásába é s egyé b motivációs fogialkozásokba.
"
A Projektben. ké t olYan
9í 9::1gi_"^ .9Té ny van, irelyhez hasonló korábban is megrendezé sre került
más Projekt kereté ben (TAMOP
5.3.6), teirát. nem OÁkormányzati forrásból, A Roóa kulturális napot
korábban a városi lfjú sági Parkban rendezté k meg,9 vároj teljes roma lakossága
számára, jelen
Projektben az akcióterületen, é s elsősorban ai Últelep-xisórdőalja lakosságá számara terul
megrendezé sre. Rasszizmus. elleni kispályás foci mé rkózé s é vi ágyszeri alialommal:
a jelen
Projektben a helYi lakosokból kikerülő foci csapat vesz ré szt az esemé nyen más városi csapattal
1e{ Ozl9, ifjú sági é s felnótt csapat szervezé se tervezett. Mindké t proptt tehát közvetlenü| az
akcióteÜleti lakosságot cé lozza, é s a jelen projekt forrása nem helyettesit onkormányzati-fonásokat.
A Projektben alkalmazandó szakemberek né v szerint mé 9 neó ismertek, ae. a2 alábbi szakmai
elvárásoknak kell eleget tenniük:
:
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Szakmai facilitátor: felsófokú vé gzettsé ggel rendelkezik, legalább 3 é ves tapasztalat van
mé | yszegé nysé gben é ló, illetve roma közössé gekkel vé gzett okí atási, vagy, egé szsé gügyi, vagy

ifjú sági, vagy szociális munka teré n, előnyt jelent, ha rendelkezik TÁMOP 5.3.6 komplex táepprograú
tapasztalattal.

Szakmai asszisztens: szakirányú közé piskolai vé gzettsé ggel rendelkezik, akinek van legalább 1 é ves
projekt tapasztalata.
Szakmai koordinátor: felsőfokú vé gzettsé ggel rendelkező, van tapasztalata (min. egy é ves) a
cé lcsoporttal vé gzett társadalmi integrációs programok teré n, lehetőleg többfé le szakteiuleten (pl.:
szociális munka, foglalkoztatást segí tő programok, gyerekek, fiatalok számára prevenciós programók;"
További előny a projekt tapasztalat.
Tanulási sikeressé g program irányí tója: felsőfokú szakí rányú vé gzettsé g. Előny a legalább ké té ves
tapasztalat a cé lcsoporthoz tartoző gyerekek, fiatalok számára folytatott integrációs, prevenciós
programok teré n.

Foglalkoztatási koordinátor: felsőfokú vé gzettsé g,előny a legalább egy é ves tapasztalat a
cé lcsoporthoz I artoző aktí vkorú ak számára folytatott szociális vagy fog| alkoztatást segí tó programok

teré n.

Szociális munkás (5 fő): felsőfokú szakirányú vé gzettsé g (pályázati felhí vás szerint) előny a legalább
egY é ves tapasztalat a cé lcsoporthoztartozó családok számárafolytatott szociális, közössé gfejlé szté si
programok teré n.
A projekt műszaki é s szakmai eredmé nye
A projekt eredmé nye az egyes tevé kenysé gekbe bevont szemé lyek száma jelzi.
Roma kulturális
100-150 fő
100-150 fó
Hité leti
40-50 fő
Rendszeres hité leti kör 15-20 fó
Zenei é s táncfoglalkozások 15-20 fő
Közössé gi akciók (lakókörnyezet fejleszté se, közössé gi terek tervezé se, kivitelezé se) 30-50 fó
Egyé ni fejleszté si tervek
150 fó aktí v korú számára
Családokra irányuló szociális munka 40€
0 család
Lakhatási biztonság megteremté sé reirányuló szociális munka 40-60 család
Csa| ádszervezé si é s é letvezeté sitanácsadás workshop 3040 fő
Pé nzügyi é s adósságkezelé si tanácsadás workshop 20-30 fó
Lakásfelú jí tás é s -karbantartás
15-20 fő

Sportnap
nap

nap

megvalósí tása

workshop

Pályaorientációstanácsadás
15-20í ő
Munkaerő-piacireintegrációsszolgáltatás
15-20í ő
Alláskeresé si-motivációs szolgáltatás 15-20í ő

Közössé gi kertben törté nő, foglalkoztatást elösegí tő program 20-25 fő
Motivációs foglalkozások, korrepetálás általános iskolásoknak 25-30 í ő
Motivációsfoglalkozások, korrepetálásközé piskolásoknak
10-15fó

Művé szetiműhely 15-20í ő

Szí njátszó

műhely

15-20 fő
Fotó é s film műhe| y 15-20 fő
Mobil ifjú sági információs szolgálat 60 fó
Baba-mama
20 fó (gyerek+ é desanya)
Kirándulások 30 fó

klub

Táborozások 50 fó
Rendszeresfutballedzé sek' 15-20fő

Családi egé szsé gnapok1 00 fó
Egé szsé g- é s é letmód tanácsadás - workshop 25-30 í ő
Prevenciós programok 40 fő
Prevenciós programok - csa| ádi modul 25-30 fő (gyerek é s szülő)
A| dozattá válás elkerülé sé t, bűnmegelózé st cé lzó program 25-30 í ő
Korábbi városrehabilitációs tapasztalatok hasznosí tása
A komPlex programot megelózóen ké t olyan uniós finanszí rozású fejleszté s valósult meg, mely
szegregátumban lé vó lakhatási felté telek é s a lakókörnyezet javí tását tartalmazta:
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,É UOP-3,1.1-12'számú , ,,Szociális cé lú városrehabilitáció Ózd Velence telep é s környé ké n"
cí mű projekt
T| OP-3.2.3-A-1311-2014-0003 kódszámú , ,,Lakhatási cé lú beruházások támogatása ózd
Velence telepen" é s a kapcsolódó TÁMOP-5.3.6-11t1-2o12-ooo9 kódszámú ,,Komplex TeTepprogram"
elnevezé sű projekt.

A projektek legfőbb, releváns tapasztalatai:
az adósságok kezelé se az egyik legfontosabb eleme a programoknak, e né lkül a cé lcsoport
nem ké pes té nylegesen fenntartani a magasabb minósé gű lakásokat;

-

az adósságok törleszté sé hez é s a lakásfenntartási költsé gek fizeté sé hez a foglalkoztatásba
helyezé s elengedhetetlen;
az önkormányzatnak a bé rlakás elosztáshoz kapcsolódó szabályozását meg kell változtatnia
annak é rdeké ben,hogy ú jra bé rbe tudja adni a lakásokat a korábbi lakóknak (ámennyiben van
ré szletfizeté simegállapodásuk é s azt teljesí tik), mivel a legtöbbjüknek volt adóssága;
a | akókörnyezet fejleszté sé t cé lzó akciók sikeres elemei a közössé gfejleszté snek;

,

az egyé ni fejleszté si tervek teljesí té sé nekkí sé ré seé s a bevontak gondozása mellett a
szociális munkásoknak nincs kapacitása az összes közössé gi szabadidős program működteté sé re,
ahhoz plusz kapacitás bevonása kell;
a ké pzé si, munkába helyezé si programok a vártnál sokkal sikeresebbek vo| tak mind az
elhelyezkedé sben (beleé rtve közmunkát is), mind a munka megtartásában is.
A komplex projekt illeszkedé se a fejleszté s politikai dokumentumokhoz
Az alábbi fejleszté si dokumentumokhoz való illeszkedé s vizsgálata törté nt meg:
Megyei Területfej| eszté si Programhoz való illeszkedé s: a komplex projekt tevé kenysé gei
közvetlenül a harmadik, ,,A társadalom alkalmazkodóké pessé gé nek javí tása" c. fejleszté si piioriiás
megvalósí tásához járulnak hozzá, a prioritás több inté zkedé sé nekmegvalósulását támogatják. A
Program a ,,3.1 Hálrányos helyzetűek komplex társadalmi fejleszté si programja' nevú inié zkedé s
minden konkré t cé ljának teljesülé sé t segí ti, valamint támogatja a 3.2, 3.4,3.6 é s 3.7 inté zkedé sek
megvalósí tását is, A komplex projekthez szervesen kapcsolódó ,,Leromlott városi területek
rehabilitációja" projekt pedig
"Az energia megú juló forrásokból törté nó előállí tásának é s helyi
felhasználásának ösztönzé se" prioritáson belül az ,,É pületek energiatakaré kos felú jí tása é s megú juí ó
energ ia a| kalmazása' nté zkedé shez járul hozzá.
Megyei lntegrált Területi Programhoz való illeszkedé s: a projekt a ,,Környezeti állapot é s
_
környezetbiztonság javí tása" cé lkitűzé shezilleszkedik, hiszen ezen belül került meghalározásra a
,,Leromlott városi területek rehabilitációja" beavatkozás. A komplex projekt biztósí tja, hogy a
szegregátumban é lők társadalmi hátrányai csökkenjenek, é s a megvalósí tandó lakhatási- é s
lakókörnyezeti beruházások fenntarthatóak legyenek. A komplex projekt ezln kí vül illeszkedik,rA helyi
társada| om munkaerő-piaci igé nyekhez törté nó alkalmazkodóké pessé gé nek javí tása" cé lhoz.
A komPlex projekt illeszkedik a területi szempontból meghatározott releváns munkaerópiaci,
gazdasági egysé ghez: Ózd a Borsodi tengely ré sze, melyben kulcin alegysé gké ntvan meghatároana
az Ozdi té rsé g.
A város lTS-é hez valő illeszkedé s: a projekt az 5. közé ptávú fejleszté si cé lhoz, a ,,Leszakadt
é s leszakadó városré szek í izikai, közössé gi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi
csoPortok segí té se' cé l megvalósí tásához kapcsolódik közvetlenül. Az lTS módosí iása szüksé ges,
mivel Ujtelep-Kiserdóalja ugyan akcióterületké nt szerepelaz lTS-ben, de nem mint komplex proletttet
fejlesztendó (nem szociális városrehabilitációs) cé lterület.
Az lTS Antiszegregációs Programjához való illeszkedé s: a komplex projekt hozzalárul a
I akhatási tí pusú beavatkozások, lakhatás minósé gé nek javí tása, szegiegáció oldása, tárnatas
fenntartásának segí té se é s a lakókörnyezet javí tása inté zkedé sek mé gÜalósí tásához, Továbbá
hozzájárul az oktatás teré n a tanórán kí vü| i programok megvalósitásához, az egé szsé g
fejleszté sé hez, a munkaerópiaci fejleszté sek megerősí té sé hezé s a köiössé gfejleszté sé hez.
A HEP-hez való illeszkedé s: a program a mé lyszegé nysé gbené lők é s romák, illetve a
gYermekek esé lyegyenlósé gé t biztosí tó inté zkedé sek megvalósí tásához járul hozzá a
foglalkoztathatósághoz kapcsolódó, é s a gyerekek, fiatalok számára a nem formális oktatási
programok megvalósí tásán keresztül.
Jóvóben tervezett fejleszté sek, melyek kapcsolódnak a komplex programhoz, illefue é rintik annak az
i

akcióterületé t:
TOP 4.3,1 -15,,Leromlott városi területek rehabilitációja"
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Top

3.1.1-15 kereté ben keré kpárú t fejleszté s, TOP 5,1.2-15 Helyi foglalkoztatási

együttműködé sek,

_

EFop-1.3,5 - Társadalmi szerepvállalás erósí té se a közössé gek fejleszté sé vel,_EfOP-1.5.1 ,
EFOP-Z"1,2
é
rdeké
ben,
járások
felzárkózása
területi
leóinr.áuu elmarabott
Kí sé rletiprogram
" nf rastruktu rális háttere,
Gyerekesé ly p rog ramok
oktatási
Á'p.l;ki r.é rlute6"n Til;g;ió Ósáport kerül majd felállí tásra, amelybe az é rintett szociális,
aktí v
a
terÜleten
illetve
inté
zmé
nyek
(ovodb, iskola), egesiseg'ügyi, foglalkoztatássai foglalkozó
egyházi é s civil szervezetek kerülnek bevonásra,
A Úonzorciumi partnerek szakmai megfelelósé ge:
_ ; RNó ;i é gyetlen lehetsé ges otlan szeráplő, amely a romák választott testületeké nt a feladattal
i

kapcsolatban szám í tásba jöhet,
- ái nU"ujr"kezdé s egyeiutet szakmai referenciáti a fentiekben ismertettük.
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A

,,Szé chenyi 2020 Kedvezmé nyezettek tájé koztatási kötelezettsé gei ú tmutató é s arculati ké zikönyv"-

biztosí tása é rdeké ben tervezett
ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság é s a tájé koztatás
tevé kenysé gek

Támogatási szerződé s száma : TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010
Kedvezmé nyezett: Ózd Város Önkormányzata

§zenőrlé shen

té lt

tási

156 000 000 forint

Kiemelt
jelentősé gű
proiekt

összeg

1 Mrd Ft feletti támo8atási

150 millió Ft alatti

lnfrastruktuí ális
fejleszté s

150-500 millió Ft
500 millió Ft feletti
150 millió Ft alatti

Egyé b fejleszté s

150-500 millió Ft

szoftverfejleszté s,
bé rtámo8atás, tanácsadás,
stb.l

x

500 millió Ft feletti

Feladatok

1_

2

A projekt előké szí tő szakasza (1-3.)
A projekt megvalósí tási szakasza (4-8.)
A oroiekt megvalósí tását követő szakasz (9-13 )
kommunikációs terv ké szí té se
Nyo.tat"tt í .lé koztatók ( brosú rá k, szó rólapok, stb,)

x

x

oroiekt fizikai zárásáig
SajtotOztemé ny kiküldé se a projekt indí tásáról é s a
saitómegielené sek összegyűjté se
Sajto nyilvános esemé nyek szervezé se (ünnepé lyes
esemé nyekhez, pl. alapkőleté tel, egyes beruházási fázisok

4

(

x
x

befejezé se, átadások, ké pré s.á.ása, rtbJ
R Uer,rt á.as helyszí né n,A" , ,B" vagy ,,C'tí pusú tábla

6

el

x

ké szí té seé s elhelyezé se

x

Vé diamegetené s vásár| ása a projekthez kapcsolódóan

7

r".,,rnr.-'* a.'.s cé lra alkalmas fotódokumentác'ó ké szí té se
Sajto-nyilvános ünnepé lyes projektátadó rendezvé ny
szervezé se
S4tótoztemé ny kiküldé se a projekt zárásáról é s a
sajtómegjelené sek összegyűjté se
E,€
d ré "ykom muni kációs i nformációs anyagok, kiadványok

8
9
10

11

ké szí té se

ffi
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z

ka

p!!9] p!9lel!9.19

rn n

n Uerú r,a.as helyszí né n,,D" tí pusú tábla elké szí té seé s
elhelyezé se

] -3
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,!1,i(;j,!i{ t] ll} ,.,1(,

x

elké szí té seé s lakossági terjeszté se
n r"arre.rnenyezett működő honlapján a projekthez
kapcsolódó tájé koztató
(esetleg aloldal) megjelení té se é s folyamatos frissí té se a
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12, sz. mellé klet

KONZORCI UMl TAGOK ESETÉ BEN (AMENNYI BEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYú JTÁSI A) : ALÁi nÁsl ci Mp É LDÁr,ivnlÁi nns ul rtrÁ, ÚnrnMl NT AM E N Ny! BE N
DELEGALT JoG, Az ALÁí RÁsl JoGosULTSÁGoT lGMoLÓ ooxuú É luitjM--

Alulí rott Janiczak Dávid polgármester, mint" A társadalmi együttműködé s erősí té sé tszolgáló
helyi
szintű komPlex Programok" cí mű felhí vás kereté ben ,,Óza Ú;telep-Kiserdőalja városré sz szociátis

rehabilitációját kí sé rőhelyi szintű komplex programok" cí mű é s Top_5.2.í _í 5_Boí _20í 6_000í 0
azonosí tó számú támogatási ké relemben Ózd Város Önkormányzatának ké pviseleté re jogosult
szemé lYe, Polgári é s büntetójogi fe| előssé gem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott
támogatási
ké relemmel ÖsszefÜggé sben a 272t2O14. (Xl. 5.) Korm. rendelet 77.
§ (1) bekezdé sé nek a) pontja
alaPján az aláí rásijogosultságot igazoló dokumentumok benyú jtás ára az alábbiak szerint kerül
sor:
Támogatást igé nylő
Ózd Város Önkormányzata
Abaú jrakezdé s Közhasznú
Egyesület

ÓzdiRoma Nemzetisé gi

Ké pviselő neve

Aláí rási cí mpé ldány

Janiczak Dávid

27212014. (X!.5.) Korm. rendelet
77. § (1) bek. a) alapján

Dernei Balázs

27212014. (Xl. 5.)Korm. rendelet
77 § (1) bek. a) pontja alapján

nem releváns

csatolva
27212014, (Xl.5.) Korm. rendelet

váradi József

Önkormányzat

77. § (1) bek. a) alapján
nem releváns

Kelt: Ózd, 2O17" é v jú nius hónap 9.9,...n"p
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A társadalmi szervezet

lreve:

Abaú jrake zii,é s Kőzbasznú

Egyesület

A társadalmi szervezet szé khelye: 3881 Abaú jszántó, I sfván kiráI y tór
.A társadalmi

"Í rYL| '

4.

szervezet ké pviselője: Dernei Balázs elnök
(anxa neve: Tulcsik Kinga Katalin)

§ernei Balázs
elnök

lt

ir

li''lry Fc

ttj ] 1,

i1

e

L)r, §r:rtilk Agnes
K.] ;] :,] vJi) lroci,] j

,3y.
35-5 h] ,slc,c. f r,zta

P| .:,i,l2.
Tel.tFax: i46} ,i13-9* !;'le\ ,

| á6)

,-t.

9.

1'i?,!87

3 10i 7 iHi92/ 20 l ;i. -_-__----É n, az alulí rott miskoici közjegyző taniisitom, hogy } eruei Balázs (született: Miskolc, 1978. jú iiLis
06,, anlja neve: Tulcsik Kinga Kaiaiin) 3530 Miskolc, Királ.v uxca 8. 7l1, szám alatti lakos.
akj
szemé lYazonosságát a{ z) 605379RÁ okmrinl,azonositó számú szemé lyazonosí tó igazc,lvánnyal

{ kiállí tó 1rató.ság megnevezé se: KEK K} I ), lakcí mé t a 850602 ZL szé 1TLí Jiakcí met igazito Harósági
lgazoir'ánnYal (kiáI litó hatóság megnevezé se: Szikztii Jarási Hivatal) igazolta, előttJm a mai
rrapoi
saját keáleg í rta alá ezt az A} áí rási Cí mpé loánl,t.--* ----..-*
A KÖzjegyzőr Törvé nv 199i. é vi XLI . tön,óny, 122,§ (1) bekezdé s b.} pontja alapján az iigyfé l_

azonosí tást mellóztem,--

Kelt, } í iskolcon- 20i4. Kenóezer-tizennepedik é v március hó 05. Ötödik napján.

ll} ,

q:Fp
Rat'í 'a1 Fercncné Doktor B{ rrók Ágnes

közjegyzó

1

t4l

{ r'-

," | .., }

:,

i'; ::

,.

,

É n, uz alulí rott misko] ci kózjegyzó tanú sí tom,ho_ey Dernei Balázs (sziiletett: Miskolc, 1978. jú lius
06". anfia neve: fulc§jk Kirrga Katalin) 3530 Miskolc. Királ_v- utca 8. 7ll, szám aí atti lakos, aki
szemé l,vazonosságát a{ z) 605379RA okmányazonosí tó szánrit szemé l_vazonosí tó igazolvárrnya1
(kiállí tó hatóság megnevezé se: KEK Ki{ ), lakcí mé t a 850602 ZL szárnú Lakcí met igazoló Hatósági
I gazolvánnyal (kiállí tó hatóság megnevezé se: Szikszói Járási l{ ivatal) igazolta" elöttem a mai napon
eredetiben mutatta lel a tú loldali aláí rási cí mpé I dányát, nellyel a jelen fe* .vmásolat mindenben szó
szerint megsgyezik,
Kelt. Miskolcon. 20l4. Kettőezer-tizeruleg.vedik é v április hó 02. Második napján.
i
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Raffay Ferencné Doktor &ai,iók Agnes
közjegyző
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13. sz. mellé klet

NYl LAT KOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉ GE KET, TEVÉ Xe HYSÉ CEN KÉ NT,
UTóFI NANszí RozÁs vAGy sálliról FlNANszí RozÁs xeneJÉ eEtú iüÁNJÁ-ELsáirrör_rul

Támogatási szerződé s száma: TOP_5.2.í _í 5-BOí -2Oí 6_000í
Kedvezm é ny ezeft Ózd Város Ö n ko rmányzat

O

Alulí rott Janiczak Dávid polgármester, mint" A társadalmi együttműködé s erősité sé t szolgátó helyi
szintű komPlex programok" cí mű felhí vás kereté ben ,,ÓzO Újtelep-Kiserdóalja városré sz szociális

rehabilitációját kí sé rőhelyi szintű komplex programok" cí mű é s Top_5.2.í _15_Bo1_2o16_0001o
azonosí tó számú támogatási ké relemben Ózd Város Önkormányzatának ké pviseleté re jogosult
szemé lYe, Polgári é s büntetőjogi felelóssé gem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott pályázaltal
Összefüggé sben a költsé geket tevé kenysé genké nt utófinanszí rozással kí vánjuk elszámolni mind
Ózd Város Önkormányzat, mind az Abaú jrakezdé s Közhasznú Egyesület, mind az ózdi Roma
Nemzetisé gi Ö nkormányzat vonatkozásában.

Kelt: Ózd, 2017. é v jú nius hónap .9Q,..n"p
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EGYÉ B A PRoJEKTHEZ TARTozó nlÁrÁrvlAszTÓ DoKUMENTUM (oK)

.

Nyilatkozat

.

Abaú jrakezdé s Közhasznú

Egyesület vonatkozásában

meghatá rozott nyilvántartásba vé telt igazoló okirat

a

jogszabályban

1
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NYlLATKOZAT
Alulí rott Janiczak Dávid polgármester, mint,,A társadalmi együttműködé s erősí té sé tszolgáló hetyi
szintű komplex programok" cí mű felhí vás kereté ben ,,ÓzO Ú;telep-Kiserdőalja városré sz szociális

rehabilitációját kí sé rőhelyi szintú komplex programok" cí mű é s TOP_5.2.1-15-BOí -20í 6-00010
azonosí tó számú támogatási ké relemben Ózd Város Önkormányzatának ké pviseleté re jogosult
szemé lye, polgári é s büntetőjogifelelőssé gem tudatában nyilatkozom, hogy a Támogatási Szerződé s
megköté sé nek időpontjára:
A projekt kezdé si é s zárási dátumát felülvizsgáltuk é s aktualizáltuk.
A betervezett mé rfö| dkövek elé ré sidátumát felülvizsgáltuk é s aktualizáltuk a támogatói
dönté s '1" pontja alapján. (Támogatói dönté s í . pont: 1. Támogatást igé nylőnek a Támogatási
szerződé s megköté sé ig szüksé ges a mé rfö| dkövek tervezett dátumait felülvizsgálnia,
,1
tekintve, hogy az - 3. mé rföldkövek tú lhaladottak.)
A monitoring mutatókat felülvizsgáltuk é s aktualizáltuk.

Kelt:
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AZ ABAÚ.:nAKEZDÉ S KOZI -JA§ZNŰ

ALApszagÁlyn
rnódositásokkal egysé ges szerkezptben
Az alapÍ tók az egyesülé si JogrÓl, a körh* sznú josálitsról, velamint a civil szervezetek működé sé ről é s tárnogatásáró] srótó
2oxÍ " é vi ctXXV. töí vé ny { s továbbiakban: Civit törvé ny} , Valaí nint a Potgári Törvé nykönyvrsl sróló 2013. É vi V. törvóny
{a
továbbiakban: ptk,) §ré rint é gYesületet hornak lÉ tre, Ae egyesület Alapseabályát ar al* bbiak §zerint rögzí tik.

Az Abaú jrakezdes Körhasanú Egve§r} let megalakulását 2007-ben mondták ki öt É 8ye§ülé t alapí tói. A 64435

í

20Lg.

bejegyzé si saámon nyilvántartott Egyesület rnegataku[ ása óta fotyarnatos* n műkődik, Az egyesület tagiai flgyelem be vé ve:

'

,
*

egyesÜlé sijogról, a közhasznú jogállásról,

valarnint a civi| szervezetek működé sé ról é s tamogatásáról seóló 20] .1.
törvé ny { továbblakban Civil tv,}
a Polgári törvé nykönyvről szóló 2013. é vi V. Törvé ny { továbbiakban Ptk } rendelkezé seit,
valamint a 1112012. { ll, ?9.i KlM rendeí et ar egyesület a| apszabátyának adattartalmára vonatkozó 41.
é vi €
Lil$.

melté kleté t

a i< eltezé s srerinti napon az alábbi, módosÍ tásokkal egysé ges srerkezetbe foglalt alapszabályt fogadják ei. A srervezet
teljes egé sré ben rij alapsrabályt fogadott el, aflnak §zeí kerete is külti* böti* a kgrábbi l€
t esftő okirattó| , í gy a
r§Ódo§í tá§ok kiemelé sé re nincs Í thetösé g, mive| a t€
ü€
s
sziiveget kellene me6jelöni, de t€
kintÉ ttel a Misko| ci
Törvé nyszé k 11.Pk"6í ,t$1220il2§. srámú vágré sé ben fo8lalt í elhí vá§ára, at aI apszabályban srövegót dőI t.!é tkövé r é s
t_!§hú gpgt:b!] &!el kiewrelve jelölik meg, A Miskotci Törvé nysré k L] ,?k6o.29] 'í z4. saámú vé 6aé sé benfoglalt
biánypótlásn* k

nre8í elelö módosí tás fé I kiivé r §zedé ssel került riigzí té sre.

t,

Ásaú luü§ fiFAlpFtx# srl<

7.7, az egyesű} et neve: Abaú jrakezdé sKözhasznú
1.2, Az egyesütet

Egyesület

sú khelye: 3887 Abaú jszántó, lstván Kirú ly té r 4,

j,3. At Egyesület
fióktelepe: 353a Miska} c, KiróI y utca

8-

4/ 2.

38j1 Kózsmórk, Fő ut.a 61.
7.§, Az EgyesÜlet tagjdi: az Egyesület tagnyilvántú rtóso nem nyilvú nos, a tagok szemé lyek nevé t, valamint azok lakóheiyé t
t a ta g nyi lvá ntd rtú s tlrta 1m azza

va gy sz é k helyé

1,5.

At egyesűtet €é ljai:

Az

ABAÚJRAKEZDÉ S Közhasznú

Egyesület ető kí vánja mazdltaní

é rvé nyesÍ té séaz
t Őket é rintő dönté sek kiglakí tósa sorón.

g hórom

Az Egyesület

kisté rsé gé rdekeinek meglelení té sé t x

cé lja hagy

a

té rsé gfe!} ődé sé hez az ott é !ők

é le$elté teleinek, é I et{ fiinősé gé nekjaví tósú h02 közvetve segitsé get nyú jtson.
A cé l olyan gazdasú gi potenciál kí alakí tósu, amely

Fettárja

a)
b)

megfeld a kor szabadpiací versenyköveteimé nyeinek, gazdasógilag vonzóvé teszí a té rsé get,
harmgnizól a té rsé gtórsadalmi, gazddlkadósi bagyomőnycfual é s a kü!önös terrné szeti é rté ketké pvise!ő táj

c)

ké pes az önfenntartáshaz

ter

fi é szetes ad ottság

é s javaslatat

aiv aÍ

é s fejlőrjé

sttez elé gsé gespiOci jövedetí nek terme!é sé re,

tesz a hatóran átnyú ló kapcsalatok kialakltású ra rnelyben kezdemé nyezó szerepet tóí thet b?.

A té rsé gé | etminősé gé riekjűví tú lg a
aktivitásának é s önszerveződő

,ic

"

lé tblztonsdg fokozósával,

a lakosság

önbizalmának,

kezderné nyező ké szsé gé nek,

ké pessé gé neknöve!é sé vel, é letszí nvanalának ernelesé vel.

Ld, c d,ü L

.rfd

{ n<

f"t* _.§_* _k!;,

"rr"r&* ,-rL ri^ e-í loJlÁ* '\ y\ ,.{ rl< j
,At§hA * J^ ./ .J.
ú >\

A

té rsé gtórsadalmának é letteré t ké pező termé szet-í óldrüjzi kórnyezet alyan irónyultsógú é s mé rté kű ú talakí tására,
való törekvé s, hoqy rnegú juló telmé szeti efőforrú ské nt alkaimas iegyen az előbbiek biztosí tú sdra

rehabilitálására

Az É qyesüI et cé ljait működé se sorón megrendezé sre kerülő akciók, rendezvé nyek, konferenciák, ké pzé sek,projektek, stb,.
során vaiósí tja meg,

Az tgyesület cé lja tavóbbú , hagy a közigazggtásban,
me n té n

h ó í ózatb

G 5z

e

rv e z7 e! tú m $g

vó} lalkozói-

é s civil szté rában dolgozó szakembereket közös

erté kek

asso,

1,6. E cé lak megvo!ó5í tósárü dz Egyesület az a!óbbi tevé kenysé geket vé gzi:

a} A

b}
c}
dl
e}
1,.6,7 Az €
g yesület

7.6,2-

t€
chnikai lehetőságeit felhasznólva informá} é s segí ti az informócióllaz jutdst
r eplőinek javóra.
ggzdasógpalitikai ké rdé skörökben a té rsé gsz€
elindí iók nunkájdt.
kvé seket
Kaordinólja é s segí ti a té rsé gben fejlesztő töf€

a tú rsadolom-, é s

Közreműködik a té rsé gileles* é si ttvek, koncepciók kidalgozásdban, projektek generáí ásóban,
fiegvalósí tú lú bon,vülamint szükmai ajóní ósokat í agglrnaz fieE.
Tagjai szdmóra lehetősé get bi?tasit az önművelé sre. az é rtelmisé giszerep betölté sé re, o közé letben való
lé szvé telrc,
§é szt vesz c té rsé gfelzú rkóztgtósú t seEitők kezdemé nyezé seinek innavatí v fatyamataiban.
a

üví l fu. 2. §

16. pantja

szerintí kötcé !ú é s 20, pontja szerintt kőzhűszí lú tevé kenyság* t Í ölytdt,
szell} ezetké nt hozzaiáru! a tórsodalam é s az egyé n közös

Az Egyesület közhgsznú tevé kenysé getvágző

omennyiben a szalgáltotásaí a szervezet testületi tagiain, munkavú llalóin, önké ntesein
szüksé $eteinek kí elé gí té sé hez,
kivül mós szerné lyek számára is httzzófé rhetőek.
Az Egyesület által felvóllalt

-

a Civií tv.34 §

{ 7} a}

pantban t'oglalt lelté tel szerint * ,Atapszobályban rögzí tett

- közfeladatok:

egé szsé ümegőfté s, betegsé gmegelőzé s, gyóqyí tó é s egé szsé gügt/ í rehtbilitú tiós tevé kenysé g - Egé szsé gügvi
alope!lú táskgé szsé ges é letmód segité 'é tcé lzó sza!gdltatások; környezet-egé stsé gűgy { kőttisztosóg, települé 5i
13.
környezet tisztasóga, rovar- é s rdgcsdtóirtú s} 2011. é vi CUXXí X. tv. MaEyararszóg heiyi önkormányzatairó!
§ { 1) 4. 5.; Egé stsé gügyí alapellú tás/ egé szsé gesé letí nód segité sé t Cé } Zó szalgáltgtdsok

Magyararsú g helyi ánkormónyzdtoí ról 2j. §

kulturalis örőksé g megóvósa é s műemlé kvé de!em

?ail.

- 201!. é vi CLXXXI X.

tv.

{ 5) 9,
-

A helyi közművelődé si tevé kenysé g támogotósa, a kulturális

é vi CUXX\ X, tv, Magyararslú g helyi önkormdnyzatairól

öröksé g

helyí vé delme,

öröké g

vé detme, 2aa1,, é vi LXI V, tv, a kulturális öröksé g

23, §

$)

13.;

A kulturálls

vé delmé ről 5 § l1} ;

emberi é s állampalgóri jogak vé delme Jogvé delmi feladatok: gyermekek iagai,

a jövő

nemzedé kek

é rrlekei,nemzetisé gek !ogaí , leginkú bb vesZé lyezté tett tú rsadű!mi csopartok jagai - 2017. é vi CXl. tv, az alapvető

jogok biztosóról 2.

§ a} , b} , c), d)

a rnagyararszági nemteti é s etnikai kisebbsé gekkel, vaí gmint a hatú ron tú li magyarsággol kcpcsalatas
tevé kenysé g- Nemzetisé gi leladatokat eltótó,lmás szervtől ú tvett inté zmé ny fenntartása,
é rdekké pví selet/ esé lyegyenlősé g;

kulturátis autanófiia negerősité sé re

ZaH. é vi CLXXI X. N,

a nemzetisé gek joEairót

\ nkormú nyzatairó|
közrend

ifjú sógi tigyek - 2011. é vi CLXXXI X, tv. Magyarország hely!

23. § (5} l7.; Spart, í fjú ságitigyek
13. §

(j)

-

201} ,.

é vi CLXXX\ X. w. Magygrarszág

közviiógí tósról

heí yi

1"5,

é s közlekedé sbiztanság vé delme, őnké ntes tűzo| tás, menté s, katasztrófa-elháiltás,

e| lótósáhloz

-

115. § o)-i)

sport - Kerü[ etí sport é s szabadidőspaft tú mögütósa,

önkormányzatairó!

önszerveződé s

nemzetisé gi közőssé ghez kötődő kulturólis javak megőrzé se

szervezé sé nek/ mükódteté sé nek tómogatása;

kapcsolódó tevé kenysé g- Telepüí é süzemelteté s { köztemetők

kialakí tósa

ú r- é s belví zvé delem

é s fenntartása,

el

való gondoskadás, ké mé nyseprőipafi srüI gú ltú tás biztosí tósa, a helyí közutak é s t§rtozé kainak

kí alakí tósa é s fenntartá§ú , kózparkak é s egyé b közterületek kialakí tása é s fenntartása, gé pjarművek
parko{ ósának birtolí tú ső} ; potgóri vé delem, katasztrót'avé delem, heí yí közfoglalkaztatós; hetyi közössé gi
kazlekedé s biztosí tósq - 2011. é vi CLXYX| X. tv. Magyar1rslóg hetyi ónkormdnyzataí róI 13. § (j} 2., 12., 18.; A
helyi közbiztonsággal

kapcsolatos önkarmónymtí

feladatak

-

2011. é vi CUXXI X, tv" Magyzrzrszú g helyi

törté nő faí ké szülé s,a katasztrófú k e!| en! vé dekezé s é s a
helyreé llí tds, itjí áé pité sJeladataiban, valamint a pólgú ri vé delmi szervezetek tevé kenysé gé ben,tlvdbbó ü
elhóritósóban, kóvetkezné nyeí nek
köfiyezet veszé tyefteté sé nek,károsí tásanak ftegelőzé sé ben

önkorí nú nyz7tairól 17. § $,} ;

A katasztrófákra

és

felszómatú sóbsn - 2ú 17. é vi tXXVllí - tv. o katasztrófavé de| emről é s a hozzó kapcsalódó egyes tórvé nyek
módcsitősóról

!ctd.

o< ,

o

2. § (1)

2| Oica

5,

+ \ . 0"wW"-OL ,r.ú ota* lp* *
í \tettflJ
ga,b),

1

A..&&_,l * J^

r;w-^ '.,

}\

< i-

l

- A

Jogyasztóvé ddem

lagyasztók é rdekeinek/ jagoí nak

áidii

é rté kelé se;fagyaszí ók ké pviselete; eljórág vizsgé lat, inté zkedé s
fagYxsztói jogok é rvé nyesüÍ é sé nek
kezdemé nYezé se

I

a Jogyosztói jogok/ é rdekek

vé de!rné ben; tájé kú ztgtás, tdndcsadó irodú k, infarmóciós

a tudetas togyasztói ffiagOtartás e!ősegí té se, a fagyasztók tú jé kczottsógának javí tósa, közvé !enlé ny

rendszer;

td,jé kaztatása - 1997, é vi CI .V. tv.

a fagyasztóvé delemről 45. § (l} a)-k)
fogla} kaztatás - A Jogyatákas szemé lyek rellabllitációjánuk megva!ósuí ósg é rdeké ben nyú itott
szolgdttatások: rehabiÍ Í tációs progrcm| segé deszköz/ segé dexköz-e!!átás
szolgöltatást nyú jró
fejleszté s,
szelv€
zetekkel é s az ÓÍ ta!uk nyú jtatt rehabiiitóciós szolgáttatasakka} kapcsalatos adatok, informaciók gyűjié se
a fagyaté kas szemé I yek, csaí ódtagjaik, segitőik tdjé koztotása é rdeké ben - 1998. é ví XXVI . tv.
a fogyaté kas
szemé lyek jogairól é s esé lyegyen!ősé gük biztasí tású ról 2j.
a} -g}

rehübititÓCiós

a

*

§

hótrónyas helyzetű ré tegek ké pzé sé nek,fogí * !kaztatásónak elősegí té se - ldeé rtve 0
munkaerŐ-kÖtcsÖnzást
is , é s a kapcsalódó szalqáitatások , Fejnőttké pzé si tevé kenysé g: meghatárazatt

munkaerÖpiocon

jogalanYok e tdrvé nynek megfeletŐ, sgját ké pzé siprlgramja a!apján
megva!ósuló iskoJarendszercn kí vüí io!yan
ké pzé se,amely cé lja §zerint í neghatÚ{ az1tt ké pzettsé gmegszerzé sé re, kompetencia elsajátí tasára
irónyu!ó
áí taI ánas, nyelvi vagy saakmai ké pzé s; a fetnőttké Bzé shez kapcsaí ódó szolgáltatú s
2aa7. é vi Ct. tv. a

a

felnöttké Bzé sről j. § (2) aJ

-

b}

kÖzhcsznú szervezetek számára bí ztolltott

TÓmagatja a lakossóg önszerveződő

o

s

-

csak közhasznú szervezetek ólta| igé nybe vehető szolgú í tatósok -

közőssé geit, erősí ti a települé s ónfenntartó ké pessé gé t- 2ű11.

é vi CLXXXI X. tv. Mügylrarszú g helyi önkormányzú tüifó! 6. § a)-b}
szccŰlr's tevé kenysé g, csa!Údsegí té s, í dőskarú ak gandazú sa - A csatddok vé delme é s a
családak jó!é té nek
eí ősí tese, g munkavótlulás é s a csqlódi é let összeegyezteté sé nek e!ősegité se, gyermekvú llalás táí nagatása"

gYermekvállalási szándé k megvelósulósónak segité se, szaciá!is ellátósok biztüsitűsa * (közfeladatot
tűlta!mazó
jogszabdtyhely: 2037, é vi CCXI , tv, a csaí ódok vé delmé ről r. - 5,
§
§.; 2a11. é vi CLXXXI X. tv. Magyararszdg helyi
önkormányzatairó! 13, § (1) 8.,23.§ { 4) 4., (5) 11.)
tudomanYos tevé kenysé g, kutltá;

-

Együttműkódé s a közé ptávú tudomány-, technológla- é s innovótí ó-polití kaí

stí até gjckialakí tásában - { kÖzfelodatot tGrta!műzó jsgszabályhely: 20a4. é vi CXXXlV. tv.

c

t
o

é s a technológiai innovációról

200i. é vi Cl. * v. a felnőttké pzé sről 3, § t2} ai b}
kulturólis tevé kenYsé g * kuJturÚ!is szolgóltatás kulturú lis rendezvé nyek, szú !gáltütásak
szervezé se | közfe!adatat
taí taI müzó jogszabólyhely: 2a] l. é vl CLYXX| X. tv. Magyarország helyi önkarmárlyzatairó!
13. § (1) 7,)
kulturáí is Örőksé g megóvása * együttműködé s, az önkormányzatakka| a kulturáí is
öróksé q köré be tartozó
é PÜletek, t* rsasházuk Óllagának

a

kulturólÍ ,s öröksé g

dakí tásóról é s vé delmé ről 57/ A §

műemí é kvé delem*

,

megóvósrs é rdeké ben { közfe| adatot

vé detmé rőt 5

§ (1t, 61/ 8.§ (3),

1997,

tartglmazó jogszabólyhely: 2a01. é vi
é vi LXXVlll. tv. az é pí tett köfiyerct

(2))

egyÜttműködé s,

az önkormónyzatakka! a ilűemlé kek köré be tartozó

társashdzak állagú nak megóvdsra é rdeké ben { kőzfeladatot tgrtalmazó;ogszabályhely:
kulturólis ÖrÖksé g vé deÍ mé ről 5 § { 1} , 61/ 8.§ t3), lgg7. é vi LXWlfi. tv, a:-

o
e

A kŐZterÜlet tisltántartdsóval é s a lamtalaní tós! akiókkal kapcsalatss felodatak
(kÖzfeladatat tartalmazó lagszabályhely: 199j.. é vi XX. tv, a helyi
önkormányzatok é s szervelk, a köztdrsasagi
megbizottck, valarnint egyes centrÚI Í s aÍ árendeltsé gű szervek
feladat- é s hatósköreirőt 21.

kÖrnyezetvé delem

EYeí mek^

es

-

L0 L1"

O

{ .a L

é s if!ú sági é rdekké pví selet- Gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi

(ködeladatot tartalmazó jogszabdlyhety: 2017. é vi CLXXú )X,
tv. Magyarország helyi

23. § { 5} 11.}

hótrú nVas helVzetű Csöportok

társadalmí esÉ tyegyen!ősé gé nek e!őseglté se- a neház anyagi körülmé nyek között
tüfta!ffiűzó jogszabátyhely: 2071.

é | Ő lskók !akásónak megőrzé se é rdeké ben tett indté zkecié sek
{ közfetadatot
é vi CLXXXI X. tv. Magyar1í szág heí yí őnkormányzütairol 13. § (1"} 1,0,}

bűnmegdőzé s é s áldozatvé delem, Támaqatja a hely! önkarmányzataknak é s az óltompolgórok
közössé geinek
a kÖzbí ztonsÓq laví tásóra irú nyuló Önké ntes tevé kenysé gé t., Bendőrsé grőt szótó
1994, é vi XXXI V, tv. 2. § { 2) c)
pont.

3| l,dal

í eati.

/ -'&ú 4^ =

* ,l;gt^ ..ffi,.S
^ &..o!J

:

§)

itjú ságvé delem, gyermek,

önkormányaotairól

q

é pületek,

2űa7, é vi LXI V. tv. u

é pitett környezet alakí tósú ró! é s

vé deí rné rőt 57/ A § { 2J)

szÓlgáttatósok/ ellÓtósok

"

kutatós-fejleszté srő!

nevelé s é s oktatÓs, ké pessé gfejleszté s,isrneretterjeszté s - megllatórozott jagolünyak, saját
ké pzé si prügramJa
aÍ aPjdn megvalósuló Í skolarendszeren kí vüli alyon ké pzé se, amety cé lja szerint
meghgtározott ké pzettsé g
megszerzé sé re, kamPetencia elsajátitósú ra irányuló szakmai ké pzé s (közfetadgtot
türtalfiazó jogszabályhely:
-

LXI V, tv.

d

s

5. § (3)}

s:,i^ ijí,,s"".*
őG,,} §
4 ""/
fi'*
_,.-.-*

"",2"üi7i "
i§;
_< ,::J§&i5Í

'-|

ll,
2. Az egyesület

2.7.

-rAGJAt

AZ É Gy§SÚL§T

taqiaí

Az eaveqiil* .i:pgsóa az alapitőskor dz

eqvesüle.t lluilvú ntartásbg !é :telé vel, dz g

ké relemnek §lnöksé a átlatí otfu
2.2. Az egyesű!?t tagjáva alyan termé szetes szemé ly, jogi szemé ly, jogi szemé lylsé ggel nem rendelkező szervezet vdlhat,

akilamely

"
"
*

nyí latklzik a belé pé si szdndé król
elÍ ógödjd

az egyesület cé ljait
teljeslté sé t váí lqlja

tagjait terhelő kötelezettsé gek

a !é tesí tő ekirat alapjú n $r egy€
sület

2.j, A tggok szemé iyé revonatkozó adatak nem nyilvónasak,
3. Különté gé s lógú ltósú tagsóg

j,1. az egyesület tiszteletbeli tgg!ává olyafi termé saetes szemé ly, jogi szemé ly, jogi szemé lyisé ggel nem rendelkező
szeft :ze t

v

ó

l

hat, akí / a

m ely :

-

az

-

az egyesületj cé í ok e] őmazditósa

egyesület cé lja szerinti területen vügy ahhoz kopcsalódó teí ületen folytat kiemelkedő szí nvanalú

tevé kenysé get é s ezé rt az Egyesület tiszteletbelí taggá vú } aszt
j.1,2 A tí szteletbeli taggó vólasztásró!,
3.í ,3. Á f,3rteletbeli tögság

letbe{ i
é rdeké ben vé gzett tevé kenysé gé é rtti;zt€

az alapszabáI y

elí ogadásáró{

tqggú vé taszt.

rendelkezé se szerint hatú roz a KÖzgyú lé s

í rásbáfi ketl nyildtkozhi

3.2. Az egyesület pártoI ó tagjóvá olyan termé szetes szemé ly, jagi szemely,

jogí

szemé { yisé gget nem renCelkező szefuezet

vú lhat, aki/ amely:
3.2"7, az Egyesület pártoló tagja kiván lenni é s

3.2.j csak az időszakos vagy rendsteres vagyaní hozzójárulóssal vesz ré szt az Egyesűlet tevé kenysé gé ben, s akit ezé rt az
Egyesület pú rtoló tgggá vólaszt
3.2,4. a pártoló taggó vú lasztú sról, az alapszabaly rendelkezé se szerint qzÉ lí öksé ghgtú roz,
4, A tagsú gi viszony megszűné sel

4.1,

A tagsági jogví szony megszűnik

a)
b}
c)
d)

4.2.

a tag kií é pé sé vet;
d tag tőrí é sé vel:
a tag kizórásóval;
a tag haldldval vagy jogutód né lküli megszűné sé vel.

A tag

tagsógi jagvilzonydt az Egyesület ké pvise| őjé hez inté zett lrdsbeli nví latkazattal bú rmikor, indokolás né lkül

rneg52üntethetj. A tagságí vjsz1ny a lemondósról
4.3.

A tagat d töglryilvóntortásból

szó!ó nyi} atkazüt Egyesület áí tali ótvé telé nek napján szűnik meg,

oz Eqyesület tagjai közül

megelőzően irasban, igazalható módon í elhí vta a tagot

tagdljhú tralé k mí att ükkar

keJt

töí ölni, ha az Elnöksé g azt

a

tagdí jhátraté k megflzeté sé reé s a fileté si hűtárí dő
ereCilé t ytetenüI telt el. A tagdijhátra!é k megfizeté sé re tórté nő leJhí vásbgn az elnöksé g nem szabhat meg 30 napnól

rövidebb határidőt. A fethí vásnak tartaln# # lp kq!
4.4. Az Elnöksé g tőrI é st elrendelő határazatát

az Elnöksé gnek közölnie

kell a taggat

4.4.1.. Ha a tagdij meg nem fizeté se miatt d tügat az { gyesület tagjoi köZü!

tőrlik, tagsága az Egyesületben megszünik

4.5 a tagsdg rnegszűnik, ha a tagat a Közgyülé s az Egyesületből kizórja
4.5.7. c tagot az É gyesületből ki lehet zdrni, hn
4,5.2, az alapszubály rendelkezé 5eí t vagy közgyűJé si határozatát

sú í yosan vagy í smé telten sé rtő magatartóst

tgilú sí t vogy

4.5,3, az Egyesület é rdekeit sé rtő magatartast tanú sí t
4.5.4. a tggot ú z Egyesüí etbő} kizárni

*

az 4.j, pontban rö§zitett

tisztessé ges eljdrást biztosí tó szabá| yok szerint lebet,

{ OL<

kivé tellel

-

csak a az 5. szokaszban meghütározatt

a

O{ .a$

* w- !^ 4c(* bjL?

ÁC&Q-r\ ,y,ő^ ojr.*

^ \ Jr(k,

"i;í tii,ffi+

T..e;,fí ,fi

*,

'

r
5.

Tdg kizú rása

é s tisztel€tbeí i

é s pú rtotó tag cí m

megvanása

5,] -" A 4,5.2- 4.5.3 pontok szerlnti esetekben a Közgyű!é s a tagot minő;itett többsé gi hatórzzattal,

a jelen!é vő. szűvazöti
joggal rendetkező tagok legalább hóromnegyedes szavazat-többsé qé vel a Közgyűlé s kizárhaija.
5.2, Ezt megeÍ Őzően qz Elnök § tag esetleq€
s kizú rú sé teredmé nyező ok rnegszünteté sé re 3a napos h§tári(löt tűr ki. E
határidőn belül az é riniett irú sban terjesztí lé ti elő gz enyhí tő vagy mentő körü!mé nyeket farta!mazó vé dekezé sé taz É !nök
irónyú ban. E vé dekezé s átvé telé t, vagy a határidő eretlmé nytelen eltelté t kővetően terjeszti az É í nók a kí zárásra vongtkozó
hatdrozati javaslatat a Közgyűlé s * ié .

5.j, Tag kizárósóra az ok megje!ölÉ sé vel bármely egyesületi tag vú gy egyesületi srerv ilvaslatat tehet gz Elnöknek, cki a
5i

"2.

pontban rögzí tett szabú lyök szerint kdteI es eljdrni, Az Elnök az eljárásról tú jé kaztütni köte!es a Közgyú I é st,

5,4. A tiszteletbeli é s pártoló tag dm visszavanása eseté n a tag kizárósóra
6. A tagak
6-j..

vongtkozó rendelkezé seket kell alkalmazni.

jogai

A tlg joga, hagy:

6,1.1. ré szt vegyen

# tqyesület

tevé kenysé gé ben

6.1"2. ré szt vehessen é s szavazhasson

a Közgyűlé sben

6,1.3. ha a jogszabátyban fogtalt Í etté teteknek eleget tesz - az fgyesület bórmely tisztsé gé re megvá} aszthassák
6,7.4, a Közgyűlé s napirendjé re, napirendi pontjú ra iavas!gtot tegyen
6.1,.5. a Kögyűlé sen

te!szólaljon

6.1.6, jagosult í gé nybe venni az Egyesületnek

a tagok ré szé rebirtasí tatt

szolgáltatú soit

6.1.7, gz tlnöksé g ü!é sé n jeí en lehet
6,1,8 az EI nöksé E ülé sé n a napirendi pontok uonatkozásóban

A

felszólalhat

termé szetes szemé ly tag tagsógi jagait szemé lyesen, jogi szerné ly vdgy logi szemé lyisé ggel nem rendelkező
szervezet lüg a ké pviselőjé n keresztüí gyakoroihgtjo,
6,1.9.

V.

A tagok kőteleettsé Eei

7.1-

Az Egyesület tagjr kóteI es tagdí jat lí rctni.
a tag a XözgyŰ{ é s áltgl határazatban megállopí tott é ves tagdí jat 02 Egyesület Etnöké nek vagy az Egyesiilet

7.1,1"

bankszómlú jára kóteles belizetni tegké sőbb a Kógyűlé s által meghatdrazatt időpoiltig,
7.2, az Egyesület tagja köteles betűrt§nj az aiapszobdly rende!kezé sejt
7.j az Egyesűlet tagj0 köt€
les

betqrt;ni a Kózgyüié s határazatait

7.4 az Egyesület tagja kóteles betartoni az Elnöksé g
7,5,

Al §gyesú let

8. A

pórtoló é s tisneletbeti tag iagai

hatú rozatüit

tagja nefi} ve§zé lyeztetheti ar Egyesűlet cé ljdnok megvaí ósí tásrí t é s ca Fgyesü iet tevé k?nysé gé t
é s kötelessé

gei

8.j. A pártoló é s a tiszteletbeli tagsóg az Egyesütetben tagsógi jogokat é s kötelezettsé geket nem keletkeztet azzx! ű
kivé telle!, hogy a pórtoló é § tiszteletbeli tagakat tanócskazási jog illeti fieg az É gyesü} et Közgyűté sé n, ennek gyakor!ósa
sarán iavaslatokat é s indí wányokat tehetnek, tavóbbú feí szóI alássa! é lhetnek,

lll,

AZ É GyFsÜLFr sZFfiVrZETE

9, Az Egyesület dönté shazó szerue
9"1.

Az Egyesület legfőbb, dönté shozó szerve oz Egyesület t* qjoibóí ú tló KözgyűI é s

9.2, A Köqyűlé s hatásköré be tartö* ik:

a) az alapstabóly elfogaddsa é s módosí tása;
h} üz Egyelület megszűné sé nek, egyesüí é sé rseké s szé tvú lásának elhatórozása;
c) a vezető tisztsé gviselő (Elnök, Alelnök, Elnöksé gi tag), megválasztósa,

d)
eJ
Í)

&otr. o t. o

vixzahí vasa

é s dijazásán* k

megallapí tú sű;
a Fetügyelő Bizottsóg tagjüinak rnegvólasztósa, visszahí vásuk é s dí jazósuk megól!apltása;
az é ves költsÉ gveté s e$ogadása;
dönté s a Cí $jt tv. ÚltaÍ meghatú rozatt beszámoló é s közhasznú sőgi metlé ktet elfagadásdról

L

&x o* e!&.* _t

* r,^ j^ _l^ o^

| ..,&4^ ,* ü.y'\ r/ qjho&"ú 'a^

"\
_ Jv
^ n\
\ t"d^
--(-

.-"->

s}
h)
i)
j}
k}
l)

a ieí enlegi é s korőbbi egye§ú leti tagak, a vezető tjsltsé qvlselők é s a Feí ügyelő ?í zú ttsógi tagok vagy mú s
egyesületi szervek tagja! ellenr kárté rí té siiEé nrJek é rvé nyesí té sé rőlvaló dönté s;
a vólasztott könywizsgó!á

megválasztása, visszahí vósg é s dí jazósának megdllapí tdsa; é s

a vé gelszáma| ó kijelölé se.
a togdij összegé nek é s esedé kessé gé nek meqállapí tása

az elnöksé g beszámolójónak elí ogadú sa

az Egyesület nevé vel, cí meré vel, logójávaI é s minden g nevé hez kapcsolódá jogga! kapcsolatos egy é vné l
haxzabb, ií letve határazatlan !dejű szerződd§,qötÉ s/ e

vo

natkazó dönté s

A Közgyfrlé s iigyrendje

70"

10.1. Á, Közgyűlé st é vente legaldbb egyszer össze kel! hí vni

A Közgyűlé st az

10,2,
le

v

ele

é s ú tj á n

z

k üí

d

ött

az EI nók hivja össze iggzolhűtó módon, a tagjk ré szé repostai vagy elektran:kus

Elnöksé g vagy
m eg h í vóv

al.

7ű,3, A * eghí vónak tartalmaznig kell

"
a
§
c

a Közg,/ űlé 5 t12lyet,
ide.jé t,

a napirendet. A napirendet a meghí vóban ólygn ré szí etessé qgetkelt Í eltűntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tó

rgyaí ni kivánt

té

makörökben

ól!óspontjukat kialakí thü§sú

ű hé tarazaiké ptelensé g es€
t é n megtartandó
Ji gy

e lm e

zteté sé t a táv al ma rad ás jog követk

es€
t } egeí

k,

megismé telt Közgyűlé s helyé t é 5 idejé t, \ ,alamint o tügok

ez mé ny eí re.

10.4, A meghí vót a Közgyűlé s kezdő napját 15 nappal negelőzöen

70.5. 9iztasí tani kell, hogy a meghivó kikűldé sé t megelözően

kell a tagoknak megkűldeni.

az Egyesület tagjai s kózgyűí é s napiendi pontjdra javaslatot

tel,;essenek.

rz€
r v€
i

10.€
. A t?qpk,ss* .g1,§qverüle§
indaktú ssal d { özgyűlé s ülé sé l,is ké rhetjk q napirend kí eaé rlí tq§ft

té _sza\ tú tqq,&s.ré §$_i ré # E!í elre ioaasult taq

dmennyjhe

ielen vdn é s a napirendi ké rdé shervgí dmennvien
10.7, A Közgyűté st össze kell hí vni, hü azt az Egyesülé t tagjüí ftck legalóbb egytizede oz ok é s a cé l megjeloié sé veí ké ri.

fi,8, A Kózgyűí é st össze

a}
b)
c)

kell hí vní u szüksé ges inté zkedé sekmegté tele cé I jábóí , ha

az Egyesület vagyand dz esedé kel tartozáslk* t netn í edezi;
az Egyesület előrcláthatóltlg

nem

left ké pes fr tartazásakütesedé kessé gkorteljesiteni;

az Egyesület celjainak elé ré se veszé lybe kelült.

,4z o} , b} , t) pontók ü!űpjdn összehivott

lesek
Közgyűlé sen a taglk köt€

az összehí vás{ d

okót adó körú lmé ny megszú ntefé §e

é rdeké beninté zkedé sttennj vngy üz Egyesüí et fiegszünteté sé lől dönteni.
7a,9. A Közgyűlé s ülé se szemé lyes ré szvé teíhetyett elektronikus hí rközlő eszközök

igé nybevé telé velis lefolytatható. SKYpE

technikávaí , videokonferencia kereté ben, vaEy más technikő,,tal, amely lehetővé teszi a tag azonasí tását, a tagak közötti

kőlcsönös é s korlú tozősmentes kommunikációt. Az elektranikus hí rközlő eszkóz közvetí té sé ve! tartott ülé sen
elhangzottgkat é s a meghozatt hetdrazatokat ú gy keil rögziteni, hogy azak utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a
dőnté shazó szerv ülé sé n hozatt hatú rozdtót be kell nyú jtani a nyilvántartó bí rósóghoz, .í egyzőkönyvet keí l ké sziteni,
ümelyet az EI nök alóí rósával hitetesí t.
3,0.1,ü,

A Közgyűlé s csak olyan ké rdé sttárgyalhrt rfteg, amely a Közgyű!é s meghivójában sterepei, kivé telt ké pez ez alól, a

Közgyűlé s d 7a.5- pbnt sZerint napirend kieqé §zité se metlett dönt.

ja.I ,3. A Közgyűlé s ülé sei nyilvánosak, Zárt ülé s elrendelé sé ről, vagy napirendi pönt zárt tárgyalásóról kizórólag a
szemé lyisé gi jagak vé de!mé ben, i[ letve adotvé delrni okakból a levezető Elnök iagasult dönteni,
71.

A KözgyűI é s határozgtké pessé ge, ú ltciáftos dönté sí rendje:

1,1.1,,

a Kőzgyűí é s akkol hatgrozatkápes, ha qzan a tagok több mint Jele ré szt vesz

j1,2, A Közgyűlé s dönté seit

jeí enlé vő tugok szótöbbsé gé vd, nyí lt szavazdssal hozza
1j",j. A Közgyűlé s ülé sé n levezető eí nököt, szavazatszámlátó bizottságot, jegyzőkónyvvetetőt
a

é s a jegyzőkönyvet

hitelesitő

ké t tagot vólaSzt.
71.4. A hgtárazütakú J a tagaküt é s aZ é rintetteket

az tgyesület szé khetyé n, a tagak óltal hozzá!é rhető he!yen törté nő ki!üggesrté s5el v§gy
tgyesület hanlapjón törté nő közzé té teí le| vagy

al,

{ O,(f_ C{ ,

oL

S'< &* J§AAL.LQ- * --* k^ !p-&(eo.n

^

6| C da,

,

* §F:,§Í ffii:l

^ .0.(eo1lj< "J

,rJorlr.y'.

üt

,i_

ü tag ólta| €
r re

d cé ltü

rnegadott e-mail cí ffire törté nő megküldé ssei táJé koztgtni keí j.

í 2, Különős xabé tyok
72,1.

a KözEyűles

hatórozatké pessé Ee é s dönté si r€
n dje

Az Egyesület aí apszabáí yának módosí tású hoz

a jelen

tekinteté ben

lé vő iagok hóromnegyedes szótöbbsé gget hozaa hatőrozata

szüksé ges.
12,2, Az Egyesület cé ljónak módasitásóhoz é s ol Egyesü} et megszűné sé ről, szé tvóiósóró!, átalaku| ósórói szóló közqyiité si
dőnté shez a sz* vazati joggal rendelkező tagak hdramnegyedes szótóbbsé ggel hozatt határazato §pűtrsóg€s,

l2,3. ae Elnöksé g valamely taqiának visszahí vásaról a tagok I egalább 3j % -ának indí r,ldnyóra határozhat a Kőzgyűí é s, ha
az Eí nőksé g tagja az Egyesület cé Jjaivaí e!lenté tes tevé ker} ysé get folytot.
72.3,J, Az Eí nöksé g tagját csdk akkor lehet vjsszahivni, ha oz ú j elnöksé gi tagat negneveí ik, a ké t ké rdé srő| egyszerre kell
határozni,
72,3,2. Az ttnóksé g valamely tagjónak visszahí vósáhaz

az

ősszes tag több mint fe!é nek erre irányuló egybehangzó

sz1vaZCta szÜksé ges
12.4. Tag kizórásáról

hatú rozhat a

Közg

y

minős{ tett töbhsé gi határazattal, a jelenlé vő taqok legalább haramnegyedes szlvazat-többsé gé ve!

űl é s.

l2.5. A tiszteletbelí é s pártaló tag cí m megvanásóról

minősí tett többsé gi hltórozattg!,

a

jelenté vő ttsgak í egaí dbb

hóramnegyedes szqvazat-többsé gé vel határazhat a Közgyű!é s.
72.6. A taEok 20% ,ónak í ndí tvónyóra a Közgyű!é s í rásban, titkú son szüvaz
72.7, a Közgyűté s

a)
b)
Ü

73,

a

12.2.

panttót elté róen titkosan, í rásbeli szovazással döntl

az Elnöksé g tagjainak meqválasztásáró!

é s visszahí vósáró!

a Felügyelő Bizattság megvólasztásáról

é s vissztshí vásáról

tisztel€
t belí

é s pártalótag

cim visszavanósáróí

Megismé telt Közgyűlé s:

13,1. Megismé tett Kögyű!é st akkor í ehet tortani, ha a Kózgyű} é s nem határczotké pes
13.2. A megí smé tett Közgyűlé sen

kizárólag az eredeti megí tí vóban rógzí tett napirendi pontok tú rgyalhatóak meg

73.3. y'l meEismé telt Kőzgyűlé s a ré sztvevők számától

í üggetlenül hatórazutkepes,

ha 0 távo!marodas jogkövetkezmé nyeí t

é s a megismé tett Közgyűlé s ittőpantjat é s helyé t a meght'vó tartalmazza

jj-4" A megismé telt Kózgyű} é st az eredeti közgyűlé si meghí vóban az eredeti Kdzqyűlé s napjóra !ehet
össz* hí vni
73.5. A rnegismé telt Közgyűlé sen csak akkor lehet dönteni:

a)
b}
C)

ba

az Egyesület más egyesülettel való egyesülé sé ről, szé tvdlásáró!, felost!ósáról
vatomint elnöksé g! tag visszahivású ró!,

tag kiú rósáról, tislte!€
t beli

ann $

tügok

f€
le,

é s pártoló tag clm megvonásóró!,

illetve a2 adú tt ügyben törté nő hdtú rozűt meghozataláhaz szüksé ges tag ré szr vesz.

14. Az Egyesület ügyvezető

sErve

14.j-Az Egyesület ügyvezető szer} e a 3 tagbóí ólló Elnöksé g.
14,2.

Az tlnóksé g taEjoit a Körgyűlé s sajót tagjzi közűl msx 5 é vre vólasztja. A vezető

egyharmado vdtagtható

rtz

tilztsé gvise!ők teqfeljebb

Egyesület tagjaí n kivüli szemé lyekből.

14.3. Etnöksé gi taggó az választható, aki a tőrvé nyben eiőirt fetté telekpt teí jesí tj, é s nem esik kizáró ok aí ó, igy

A közhasznú szervezet negszüné sé t követő hdram é vig nem lehet az { gyesütet vezető tilztsé gvise!ője az a szemé ly, ckí
korábban olyan közhasznú szervezet vezető t!;ztsé gviselője vclt - annak megszűné sé tmegelí ző ké t é vben \ ega!ú bb egy
é vig ^ ,

a)
bJ
c)
d}

amely jagutód né lkül szűnt meg ú gy, hogy
vú mtartoz ósót n effi eg y en l í tette ki,
ameí lyel szembzn oz állami odó- é s vámhatóság

amellyel szemben

az állani adó- é s vámhgtóságnól nyilvóntartott adó-

és

jeí entös összegű adóhidnyt róft f€
l,

at dllgmí adó- é s vómhatósóg üzletlezárás inté zkedé st alkalmazott, vagy

üzletí ezórást

helyettesitő bí rságat scabott ki,
smelynek adószámót

az dllami adó- é s vdmhatósú g az adózds rendjé rő! szóí ó törvé ny szerint felfüggesztette

vagy törölte"

A vezető

tisztsé gvise!Ő, illetve

az ennek jelöí t szemé ly kőteles vglamennyi é rintett köthasznú lzer\ } ezetet előzetesen

táié küztűtnj an,ól, hagy ilyen tisztsé get. egyidejűleg más közhasznú

szervezetné l i§ betölt

14.4. Az Eí nöksé g taglai, az E| nöksé g tagjai az É gyesülpt vezető tisztsé gviseí ői:
14^ 4,1.. g

Közgyűlé s óltaí választott

í lnök

14,4,2. ü Közgyűlé s altal vál* sztott Aleí nök

2-0LV"

"o{ og.

{ a a-t§&e* l
fu&í "^

,r+ "n* u* ,_

"fí ;* §?ru§,"

í | .o^

^ ,,= .J,l
'"l"§rÉ

^

^ Jr..rl.X.
ü.l

:\

'} f§ry..r-

14.4.3. a Közgyű!é s ú ltal válűsztatt Elnőksé g! tag

Áz elnöksé gi tagság megszűnik:

15,

tiaztsé gről vdló lemondássat

75,t^ . ü

15-7,1, a kilé pé staz Ellöksé g üí é sé nkelt bejelentení , jegyzőkönyvben

a kilé pé st í rásban, rgazolható módon kell közö{ ni

75.7.2.

j5,1.3. Az elnöksé gi tag lemonddsa hatólyasul, cmikor
efte itónyuló ké reí mealapján
tr

rőgzí teni kall vagy

az Elnökkel

u

elnöksé gi tag szené lyé nekvú ltazősát a bí rósú g - az Egyesület

nyilvú nta{ tdsba veszi.

-

3.2. visszahivú ssal

15.3, u határozott idő
15.4. törvé nyben

I { ártával

meqhatározott összefé rhetetí ensé gi vagy kí zóró ok bekövetkezé se eseté n

15,5. g vezető tisztsé gví selő cselekvűké pessé gé nek a tevé kenysé ge ellátú sdhoz szüksé ges körben törté nő korlótoeósú va1;
15,6. a Közgyűté § 3a napan belü! össze kell hí vni, hagy gondoskodjan az Elnöksé g 3 !ős

lé tsú mának helyreóllí tósdról.
c tegok valamelyiké nek elnöksé g! tagsága - mnak lejartót megelőzően - megszűnik, az
ú jonnan megválasztott tag megbí zotáso az eredetileg megválasztott tag megbí zütdsi idejé nek hótralé vő lelőtanamára
15.7" ha az Eltlőksé g taglai köeüí

sí ól
76.

Az €
lnöksé g

feladatai

16.1. az Elnöksé g hatásköré be toftozik mindüton ügyek inté zé se, cmely nem tartózik

a

Közgyűlé s vagy

az

É lnók

hatdsköré be.
Az Elnöksé g jaEköré be tgrtazik:

16"2,

o) az

é s cz

jagszgbáty

g yesület
€

megv

á l tsztatásá n a

k

el

ők é st

alapszabóly szerinti szervei megolokltú sú nak

b}
c}
d)

ré szvé tel a Kőzgyűlé sen, é svdtaszadds az Egy€
sülettel

e}

a fenyegető fizeté ské ptelensé g eseté n a hitelezők é rdekeinek szem eiőtt tariásdva!

hi
i}
j)

tisztsé gvise!ők

az Elnök utgsí tósa a Közgyűlé s összehí vásóra
kűpcsalatos ké rdé sekre;

a működőké pessé g fenntortása, az Egyesületet é rintő megszűné si ok fennóllásdnak mindenkor! vizsgú lata, é s
annak bekövetkezte eseté n c tórvé nyben előí rt í nté zkedé sek megté tele.
me

í)
q}

é sg

í !é se;

g h

ozata l a,

i l l etv

a

szüksé ges inté zkedé sek

e kezd emé nye zé se,

a tag í €
leóí tve
lvé teí é rőI való dönté s - b€

a pártoló tagot i§.

az Egytsület tagdijónak mé rté ké re,teljeslté sé nek hatóridejé re vönatkozó javaslat megfoqalmazú sa é s o
közgyűt

é s e lé terjeszté se

az ügyrend elfagadása

at etikaí szabályak elfogadása
a jogszabÓÍ y

óltal e!őí rt vagy a müködé s sarán seüksé gessé vó!ó belső szabú lyzatak kia} akitósa é s Ké zgyűles e!é

terjeszté 5e

k}

Az Egyesület nevé vel, cí meré vel, lagójával é s mí nden a nevé hez kapcsolódó joggal, különós

tekiniette! o
hí rdeté si, reklám é s a tevé kenysé g teJeví ziós, rú diós valamint egyé b elektronikus technikókkal törté nő

közvetité sé vel kop§o/ 0rö§

egy é vné l(övi.lebb időre szóló szerződé s neqköté sé rőt 5?óló dönté s.

Az Eí nöksé g ügyrendje
j7,1. Az tlnöksé get bórmikor, de legalább
Jé lé vente egyszer össze kell hí vai,
77.2 Az Elnöknek össze kelt hí vnig
Elnöksé get, ha a| yan ké rdé sben szüksé ges dőnté st hazni, arnely az Elnöksé g
hatásköré be tartozik
1"7.

u

17.3. Az Elnöksé get

at { lnök hí vja össze igazolhatá módon, oz Elnöksé gi tagak ré szé re psstaí vügy eJektranikus leveí ezé s

ldött meghí vóval.

ú tján

kü

17,4.

A meahí vónak tartalmaznia kell

"
.

üz E!fiöksé g űlé sé nek helyé t,
ideié t,

o ncpirendet, A napirenriet g fieghil] óban alyan ré szietessé ggel kell í eltüfitetní , hogy az Elnöksé g tagj§i

g

tdrgyatni kí vdnt té makörők ben gliáspontiukat kial akithassú k
1"7.5. A

meghí vót az tlnőksé g ülé sé nek dátumat

8

nappol mege!őzően

!-aLr. Or.Os

§< "AJ4Á--r9
Á.,-(!{ "^

kelt

az Eí nőksé gí tagaknak megküí deni.

8| ?.da

* §É §ffiri..,.

,* .r-í a-!+ ,

rr.{ ."p/ ",1

§t

77,6. Az Elnöksé g ülé sé re meghí vót kap a Feliigyeí ő Bizatrság elnöke is.
17.7. Bi?losí tani kelt, hagy a meghí vó kiküldé sé t rnegelőzően

Az Elnöksé g tagjai indak!óssa|

tehessenek.
n ap

irend

ki

napirendi pantjara javaslatat

az Elnőksé g tagjai a Közgyűlás

az Elnöksé g ülé sé nis ké rhetí k a napí rend kiegé szité sé t.Ebben az esetben a

egé s2í té 5é rőlegYszerű szótöbbsé gg el hatú rozh üt aZ Elr,ök5é g,

bármeiy szene az ak é s a cé l

77,8. az EI nőksé g ülé sát össze kell hí vni, ha ezt bórmelyik Elncksé gi tag, vagy az €
g yesület
megjelölé sé ve{ ké ri.

Az Elnöksé g ú lé se! nyilvánasak. Zórt ü!é s elrendelé sé ről, wqy napirendi pont zórt tórgyalásdról kizárólag a

1,7,9.

szemé lyisé gi jagok vé de!mé ben, illetve adafué delfti okokból q levezető Elnök jogosult dönteni.
7&, Az Elnőksé g határozatké pessé ge, áttalángs dőnté si rtndje:
7B.1. Az { lnöksé g határazatké pes, ha uzan a tagak több mint fele ré szt vesz

18,2. gz Elnöksé g hgtórozataí t

a

jelenlé vő tagok szótöbbsé gé vel, nyí lt szavazássa! hozza

18,3. az Eí nöksé g üté sé rő! jegyzőkönyvet
18.4, a jegyzőkőnyvet

vezet

rz ehőksé gi tagak í rják aló

18.5. gz Etnöksé g döllté sei tekinteté ben s hgtárazathozgta| óltalónas rendjé t { 28. pont} követi.

39.

Az Egyesület els6 vezet6 tlsrtsé gví sclője: Efurök

19,1.

Az Elnök az tgyesület őndtló ké pviseletre é s az Alapszabólyban vagy jogyszabaí yban rdruhdzott jagkörökben

dónté sre is logosult első Ve\ ető tiszisé gvise!öje.
19.2. Az tlnbköt
79,3, Az Elnök

a)
b}
c)

lajót t§gj§i közül a Közgy(llé s 5 é ves időtclrlamra választia.

leladataí

Eí nöksé get bú rmikar, de legalőbbfé I é vente egyszer össze kel! hivniaké pviseli az EgyesüI etet
kezeli az Egyesület pé nzeszközeit, ennek kereté ben utalványozú sí jogkört

(i}

gyakoral

kezel! az Egyesűlet irűtait, I :evé teii é s kiadá5i bizafiyJata;t

eJ
í}
s}

az É gyesüI et napí ügyeinek vitele, a nem a Közgyü!é s é s az Elnöksé g hatásköré be nzm tartozó ügyekben a

h)

a beszámolók, különasefi a Civil tV, óltai eí őí rt é ves beszómoló é s kózhasznú sáqi me!| é klet előké szí té se é s

i}
j}

az áves kőlt§é gveté r elké szí té seé s annűk ü Kózgyűlé s elé tefjesrté se;

vezetí az Egyesület tagnyilvú ntartú sót
vezeti a határozatak tórót vogy őrzi a határozatoküt
d önté s ek m e

g

tartü} Bazó je§yzőkönyvet

ll oz ata í a ;

ozoknak o Közgyű| é s eI é terjeszté se;

&]
l)
rn}

n}
o}
p)
q}

az egyesületi vlgyan kezelé se, a vügyón felhüszné !ására é s belekteté sé re vanütkozó, a Közgyűié s hatásköré be
nem tartozó dönté sek meghozatala é s vé grehajtasa;
a Közgyű!é s összehivása,

o tagság é s oz EgyesüJet szerveinek é rtesí té se;

az ügyvezető szerv óltal összehivott Közgyűlé s napirendi pantjainak meghatárazú sa;
az EgyesüI et hgtórcZataí nak, szervezeti okirat',inak é s egyé b könyveinek vezeté se;
cz EgyesüI et működé sé ve! kapcsolatas iratok megőrzé se;
a munkdí tatói jogak gyakar!ósa at Egyesület munkavú !í alói felett,
az elnöksé g! ülé sek elí ké szí té seé s \ evezeté se,

a KözgyűI é s é s uz Elnóksé g határozatainak az Alapszabáiyban

megjelölt módan az é rintettekke} törté nő közté le,

az iratbetekinté s é s g beszómoló !eté tbehelyzé sé ne* , kázzé ré ftlenek biztasí tása

X9,4, A7 É Í nöknek az inté zkedé seit

§

KózgyűI é s vagy az Elnöksé g dönté sé nek megfelelően ke!! megtennie, dönté s

hiónyú ban pedig az Egyesület é rdekeivel összhangban
19.5 AZ

l€nököt

1,9.6. Ha

2G,

akadú lyaztatósa eieté n az Alelnök heiyetteslti

az Elnök megbiz* tása bdrmely okból megszűní k, az E!nöksé get bármely einöksé git* g összehí vh* tja

A határtzathazatal ú ltalú ntsrendje

2t} "7.

Az EgyesÜlet szerveinek hötárözdfhozatalában

nem vehet ré szt az a tag, Wgy tlsztsé gviselő, akí vagy akinek közeil

hazzó tartazóla a hatú rozat al apjó n

a}
b}

{ "p

tv

o,{ . U

kötelezettsé g vagy felelőssé g alóI mentesül, vagy
bármilyen mas e!önyben ré szesül, i| letve o megkótendő jagügyletben egyé bké nt é rdekelt.

,} .

s:z_ a_\ 4ql!bqrq! .-,% !ra,L

í .'ab,

v,"\ ga4

\a

u

* ,iti# ;u:* "Í ll* :.

Nern fiifiősül előnynek az Egyesí ií et Cé l 1zeri?i, ,ij| ica:sc! r?r?ié ben, g bárki dltal megköté s né l!,ül igé nybe vehető nem

szolgú ltatú s, llí etve az Egyesüí et óltai icg;lrax,

pánzb€
ti

c

tagsdqi jagviszofiy alapjú n nyú jtott, lé tesitő okí rltnck

megfelelő cé l szerinti juttotos.
20.2. Az €
g yesí i!et dönté shozó szervé nek ülé sé n s határozatké pessé get minden hetarczathü2dta!nál

me8höz§tülánáí

vizsgá| ni kell.

scrán valamely ügyben nem szavazhat, őt üz gdú it hotú rozat

20,3. Hd egy tag az Egyesület srcrvelnek hotárazathazalalc

a határozatké pessé g m?Edliopitása sarón figyelmen kivűl kell hagyni.

kell ké szí teni. A jegyzőkönyv

20,4, az Egyesü!et Valamennyi szerve ülé sé ről jegyzőkónyvet

adattartalmáro 11/ 2012, ill. 29,)

KtM rendelet 43. nelí é kleté bentoglaltak irányeelók.
20.5. a jegyzÖkönyvet

Közgyűlé s eseté n a leverctő elnbk é s at €
g yesüiet

ké t erre kij€
löJt

tagiüí , más Egyesületi szerv

ülé sé nekes€
t é n az adott szerv tagjai í rják ald.
20.6, az Egyesü| et szert,ei dönté seí ket hatórozatba foglaljú k

20,7. Á hatórazatakat ü Hrtározarök Tórában kell nyilvón tartaní . A Határontok Tdra oly módon tartalrnazza a
harározatokat, hagy abból a Közgyűlé s é s az E| nöksé g dönté sé nek tartalmo, időpzntja é s hatáí ya, illetve o dönté st
tómcgatók

é s ellenzők szómardnya megállapí thotó.

20,8. A határazatok{ ó! a tggokat é s az é rintet,teket
üz rgyesűí et szé khelyé n, ű tagak áltdl hazzófé rhető hely€
n

az g
€ yesület

tórté nő kifüggeszté ssel vagy

honlapjón törté nő közzé té tellel vagy

által erre a cé lra megadott e-mail cí mre löltenő megküldé ssel tójé koztú ni kel| .

o tag

sságrg rl9zlg q É gyesület szé khelvé n kiheí ,{ az?tt
4z vÉ sület szeruei
hirdüőtáblón, A közgvűlé si határoratot dz é rintettekkel iaazalható mádon, elektronikus levé tben, a tag óltat meglsb!!
20.9.

e} ektrqatkr!L!É rE!ez!!§Uí mre tö| té nő i} eaküldé sé vet ké zbesí teDLközölni kell, a hatórozdt_fieqhazata!ától számí toff 3a
algtos qkí rqI 9lLé s_be5zé Br9lé !, yglqpint a közhasznllszerveftt minden

naoan belÜl. 4lEqvgsűtet

m

'rylg@zÉ
'nqfiódqntö
rté nik'AbetekÍ nthetösé gjogónakbiztositú sasoránaszemé I yisé g!é s
adatvé de!mi jogok
nem sé rülhetnek.

AZ É GyFsÜt ET KÉ PViSELETT

lV,

2í . Az alapszabóly köteltző rendelkezé sei az Egyesütet ké pviselete tekifiteté ben:
az EgyesüI etet az Elfiölr é s at Aí ehök é lráüóqí ,
21.2. &t alnöksé ai taa ö.n&lóan, küt§p§§ ieilea* e! ké pviseli dz eqvg§ületet az gI é bbt * ayrslaaangkhgJ.:

2_1,1.

é
a

lalqt&Eli0ú .§qy,

őnké ntessé §qÉ ll< ,aa§olqto§qn

neqzgtköü c!?reprcqr§firú Wql

V,

k§pe§glqt_a§

valdmé nfiviÁüv,

1ELÚGYELŐ E;Z?TTSÁG

22. At §gyesület felügye!ő szerve
22,1. Az Egyesület az Elnöksé gtől elkülönüit

a)
b)
4

FelügyeI ő Bizottsagat hoz lé tre, amennyiben bú rmetyik alábbj felté tei te!jesű!:

a tagok szóma meghu,I adja a szóz főt,
tagok között a nem termé szetes szemé lyek szóma meghaladio az összes tag számónak fe!é t
az Egyesület é ves bevé tele meghaí adja az öwenrnll} ió Jorintot

Vl,

AZ EGYESÜLET VAGY} NA, GAZDÁL{ ,] DÁSA

24, Va gya nkezel é s, ga zd ál kadó s sza

b

á ly

ai

24.I . Az Egyesület o lé tesitő okiratú ban meghatározott
24,2.

Az

cé l megvalósltú

sa é rdeké ben vagyanóva| önóllóan

gazddikadik,

Egyesü| et cé Í jameqva!ósí táso é rdeké ben nonprafit, kí egé sl.itő jelleggel gazdasdgí -vú llalkozási tevé kenysé get

vé gez1,1et

24.j Az Egyesüí et tagdí jának mé rté ké az
t Elnöksé g javaslatára a Közgyűlé s határazzu meg
24,4. A tagok * a togdi.j meglizeté sé n tú l - az Eqyesület tartozásaié rt sajót vagyonukkal nem felelnek.
24.5. Á (kózhasznú ) Egyesület a gazdólkodósa sorú n eié rt eredmé nyé tnem a§zthatjü Jel, azt !é tesí tő akiratóban
meghatarozott közhasznú tevé kenysé g é re kell lordí ta nia.

Ol2

lí . e X-o

B

-','

: -i* .

üt

"1

A,,

.l lú t

ffi

A

a vezető tisltsé gvise!őt, a té mögatót, az önké ntest, vaJamint e szemé tyek közeí !
a bú rki által megkőié s né lkül igé nybe vehető szolgú ltatások, i} letve az
Egyesüiet által tagjának a tagság!
jogviszony alapjú n nyú itótt, } é tesí tőokirotnak
megfe} előjuttatások kivé telé ve!^ ú l szeljntijuttatú sban nem ré sz€
sí thetj,
24,6,

(kózhlsznÚ}

EűY?süí et

hozzátartazóját,

24,7, A { kÖzhasznÚ} EgYesüí et váltót, i!lewe más hite!viszonyt megtestesí tő
é rté kpapirt nem bacsóthat ki,
24,8, Az EgYesÜlei csak alYan módon vehet
JeÍ hitett é s vóilalh{ } t kőteí ezeirsdge| arrrely nem veszé í yezteti az alopcé ! szerinti
(közhasz nú ) tevé ke nysé g é nek e!I ú tdsú té s mű küd
é sé nekfeor,türtú sú t.

24,9, A (kÖzhasznÚ} EgyesÜl* t gazdasági,vd!lolkozási tevé kenysé gé nek
fejleszté sé hez közhasznú tevé kenysé ge,f vese é tyeztetó
mé rté kű hjtert nem vehet í e!,

A befekieté si

24,1Ü,
inÓksé g
€

- ha

tevé kenYsé get vé gző közhasznú szervezetnek beí ekteté si szabalyzatot
kei! ké szí tenie, amelyet az
ilyel ié tezik lagy lé lrejöí l - a Fe'ügyelő Blzattsú g vé l€
m é nyé nek kiké ré sé tkövetően
Jogad el.

24,17, Az rgyesÜiet é ves kÖltsé Eveté saÍ cnjón gaecalkedik. Melynek
bevé teleí é s kiadusai a Civ!l tv.
tete!ekből ál{ nak.

19.

§ (1)-(2,) szerinti

24-12, Az EgyesÜÍ et kÖny'lvezeté se, gdÓzóso. beszómcjú sa
tekí nteté ben a Civi! tv- é s egyé b az Egyesü} etekre, közhasztlú
szervezetekre vonotkczó jag;zabé iyak szer!lt jór s!.

24,lj,

Az EgYesÜjet a CiviI iv, sze!:lrt meqhatú razctt beszimr..:í ólót
ez elnök ké sziti ef, s ozt a körgyű!é s
fagadja et
24.j4. Áz EgyesÜlet kőieies bzszámclóiót é s kózhasz.-ú sú gi ne!ié klettt
a Civi! tv, szerint meghatdí azott nlód.,{ } leté tbe
helyezni, igy elősegltve o beszónc!ó é s : közhaszilL.lsági

At Egyesület sajói honlarján,

24,1,5,

11€
J} é kiet

közzé té tejet í s.

a köZzé té telt kővető mú sodí k üzlett é vre vonatkazó
edatok kÖzzeié te| é ig bí ztositja c beszú rno!ó é s a közhcsznú sú qi mel!é kletfoiya{ ngtós
rnegt6'.kinthetősé gé t
24,1,6, Á { kÖzhasznÚ) EgYesÜiet kÓiees a beszómo!ó jóvóhagyasávaí
egyidejűieg közl.:cstnú sú gi rne!!é kletet ké szí teni,
am€
lyet ű beszómoí óva! azanas módan kóteles jóváhagyni. ieté tbe t.?!yezni
é s közzé tenni,
24,17- A { kÖzhasznÚ) EgYesÜlet beszámaiójdba, közhasznú sú gi
meilé kí eté bebáí kí betekinthet, é s abbál solat köí tsé gé re
vag,,l kózóssé gi

cidaión | egaí óbb

nósolatot ké szí thet.

V!l,
25.7. 4z,Egyesület

AZ trGyFsü

_ET

MEG.sZÚrü§s§

í oaut6d né lkül.mecé zűnik. hE:

a}

b}

í | reaázÉ né s* ftlfl§hTl'ár:azatt

cl

fetté tet beké vetkezé sé hezkí ittitt é s e_í ctté tet
§ek§yet} í ezeai

d}

e}
n e

m

h

at& 4q zt qk:n

eg;! qgy

Í } al

eavesütet tdaí aí llak szófia het hé napon kereslt§l nem é $ q_tí z
e_!
főt.
25'2, A legfőbb szerv nem dÖnthet az EgYesület
felasz!ásitról, ha az Egyesülette! szemben lefolytütott vé grphajtás
eredmé nytelen volt vagy az igyesü!et
fize,é ské ptelensé gé ta Bí rósáq megó!!§pí totta,
25,3, Az EgYesÜlet negszÚné se eseté rt u Ptk. jagi
szemé lyek é s az egyesülelek megszűné sé revonatkazó, vclamint
, Cjvli
tÖrvé nv meg,zűí té sre, a civi! szervezetek vé gelszámo!ósa,
ké nyszer-vé gelszú molása é s egyszerűsí tett tör!é si eilé rásóra
va* gtkazó rendrjkezé seí t kelí követni.
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kÖzvetle* palrtikoi tevé kenysé Eet nem ft:í ytat, szervt1ete pá{ toktói
!ügget} en
í í ernnyú jt

a jagí szemé Í yí sé gelnyeré sé hez, a közhasznú sógi
leié kes törvé ftyszé k nyilvá ntortú sba vé te!e sú ksé oes

EgyesÜ{ et lé trejÖtté h1z,
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szerint
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jogólí ú s megszerzé sé hez az Egyesület
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28. az alaPszabólyban nem szabÓ!yozott
között

ké rtié sekben o Pfk.

a Kőzgyűlé s bdrmely ké rdé sben hatórozatct

Ezt az dí qpszqbú lvt az §aueEűí et. KőzavGlé se
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A!* Í iratt elaÖk Í gazal* m, hagy a jelen módasltósakkal
ula pj ón
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í lozhat

egybe fogtalt alapszabóly megleleí a lé tesí tő-qkirat ficí dgsí fáso*

atú lyos tcrta !mának,

(elt Alraú iszántó,

i0i4,12.31.

,;_-,.*

, ,

cZ

^ "(-tt*
ü1

]

