
BOD/112-4/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július hó 15. napján
megtartott képviselő-testületi üléséről.

Ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége Bodony, Liget utca 2.

Határozat száma Tárgy
12/2020. (Vll.15.) Bodony Községi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési jelentés

elfogadásáról
13/2020. (Vll.15.) 2020-2023 évekre az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési terv

elfogadásáról
14/2020. (Vll.15.) Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Zsidó temető rekonstrukciós

program II. szakasz pályázatán való részvételéről
15/2020. (VIl.15.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Rendelet száma
2/2020. (Vll.15.) 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (11.16.) önkormányzati rendelet

módosításáról

3/2020. (Vll.15.) az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyeztetés a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésről

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Egyeztetés az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (11.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vince János polgármester

5. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet
tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Vince János polgármester

6. Egyeztetés Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány - Zsidó temetők rekonstrukciós program
pályázati felhívísáról

7. Egyebek

Jelen vannak: Vince János polgármester
Farkas István alpolgármester



Kovács Dominika képviselő
Szabó Gábor képviselő
Vince-Kovács Katalin képviselő
Fábián Antónia aljegyző

Vince János polgármester:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy négy képviselő jelen van, Így az ülést határozatképesnek
mondja ki és megnyitja. A mai ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Farkas István alpolgármester urat javasolja.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő testületi ülésről hangfelvétel készül.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a mai ülés jegyzőkönyv
hitelesitőjének Farkas István alpolgármester urat választotta meg.

Vince János polgármester:
Javaslatot tesz az ülés napirendjére vonatkozóan.

Javasolt napirendi pontok:

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő; Vince János polgármester

2. Egyeztetés a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésről

Előterjesztő; Vince János polgármester

3. Egyeztetés az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő; Vince János polgármester

4. 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (11.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő; Vince János polgármester

5. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-
tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Vince János polgármester

6. Egyeztetés Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány - Zsidó temetők rekonstrukciós program
pályázati felhívásáról

7. Egyebek

Vince János polgármester:
A testület az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően megkapta a mai testületi ülés napirendi pontjainak
anyagát.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokat érintően? Mivel kérdés,
hozzászólás nem hangzott el szavazásra bocsátja.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester által
javasolt napirendi pontokat.
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1. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Az előző testületi ülésen már sok mindenről beszéltünk. Röviden az Árpád út felújításra a pályázat beadásra
és befogadásra került. A VIS MAJOR keretbe a kárbejelentés megtörtént, voltak is kint a
Belügyminisztériumból. A fásítási programhoz is csatlakoztunk. A 2020-as évre a víz és csatornadíj
támogatási pályázathoz a kérelmünket benyújtottuk. Július 20-án az Árpád utat a kivitelezőnek átadjuk. A
Magyar Falu programban is folyamatban van a pályázatunk. Az Izraelita temetővel kapcsolatban is
beszéltünk az előző testületi ülésen. A parádi iskola szervezésében a napközis tábor is elindult a faluban.

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját.

2. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A 2019.évi ellenőri jelentés elkészült. Ez nagyrészt még az előző képviselő testületi testület munkájáról
készült, nekünk két hónap munkája van benne. Jelentősebb észrevétel nem történt a Jelentés szerint.

A Képviselő-testület S Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a BER-08-3/2020
iktatószámú 2019. évi éves ellenőrzési Jelentés éves összefoglalá ellenőrzési Jelentést.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020. (Vll.15.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat képviselő testülete BER-08-3/2020 iktatószámú 2019. évi éves
ellenőrzési Jelentés éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal

3. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Az előző napirendi ponthoz kapcsolódva szintén elkészült a stratégiai belső ellenőrzési terve az
önkormányzatnak a 2020-2023 évekre.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a BER-29-3/2019.
iktatószámú 2020-2023 évekre az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési tervét.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1312020. (Vll.15.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat képviselő testülete BER-29-3/2019. iktatószámú 2020-
2023 évekre az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal



4. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019.01.16) önkormányzati rendeletünkben módosításokat kellene
végrehajtani.
A tavalyi évi költségvetési rendelet módosításához az előterjesztésben láthatók azon tételek, melyek
esetleges állami elvonása, illetve többlet támogatás miatt módosultak, Igy az előirányzatukat is módosítani
szükséges ennek függvényében. Kérem a rendelet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta űz alábbi rendeletét.

Bodony Községi Önkormányzat 2/2020 (VI 1.16.) önkormányzati rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 201.9. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában
meghatározottfeladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.*

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületére terjed ki.

2. ~

~
állapítja meg:

Eredeti ei. Módosított ei.
Költségvetés főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft

Ezen belül:
felhalmozási célú bevétel: 37.354.368 Ft 39.852.228 Ft
felhalmozási célú kiadás: 142.139.904 Ft 134.071.420 Ft

Ebből:
Beruházási kiadások 35.361.949 Ft 55.320.325 Ft
Felújitási kiadások 106.777.955 Ft 78.751.O9SFt

működési célú bevétel: 87.989.882 107.335.126 Ft
működési célú kiadás: 113.804.291 Ft 152.839.103 Ft
Ebből:
személyi jellegű juttatások 29.279.598 Ft 32.779.598 Ft
munkaadókat terh. jár 5.060.410 Ft 5.822.289 Ft
dologi jellegű kiadások 68.177.083 Ft 79.767.OlOFt
szociális célú kiadások 4.780.000 Ft 4.780.000 Ft
egyéb működési célú kiadások 6.507.200 Ft 23.525.200 Ft
elvonások, befizetések 205.006Ft
tartalék 5.960.000 Ft
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Finansz bev - maradvány 134.599.945 Ft 145.159.609 Ft
Finanszírozási kiadás 4.000.000 Ft 5.436.440 Ft

3. *

(1) Az 1/2019 (II. 16.) önkormányzati rendelet 1., 1/a. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1., la, és 2.
melléklete lép.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

5. Napirendi pont

Vince János polgármester:
A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása:
Az önkormányzatok a központi zárszámadás.~megalkotásához~és~ az államháztartás. mérlegeinek
elkészítéséhez évközi és év végi beszámolót kötelesek készíteni, amelyben számot adnak a végrehajtott
feladatokról, a gazdálkodás eredményeiről, a problémákról, és a vagyon gyarapodásáról. Év közben a
képviselő-testület átnézi a feladatok végrehajtását év végén részletesen megtárgyalja azt és az
elfogadásáról zárszámadási rendeletet alkot, amely szöveges indokolással és számszakilag is alá van
támasztva. A számszaki részben a bevételek teljesítését bevételi nemenként, a kiadási előirányzatok
felhasználását intézményenként, a polgármesteri hivatal feladatainak teljesítését feladatonként, a
beruházásokat és felújításokat feladatonként mutatja be. Számot ad az általános és céltartalékok terhére
megvalósított feladatokról is. A szöveges részben pedig ismerteti azokat a tényezőket, amelyek
befolyásolták a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő
felhasználását. Kérem a rendelet elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét.

Bodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(V1L16.) Számú rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. 5(4) bekezdés b. pontja, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV törvény 23 5(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya
1. 5 A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az

önkormányzat -2018. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. 5 A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat Eredeti Módosított 2019. évi Teljesítés

megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés alakulása
Kiadások főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft 294.779.170 Ft 100,83%
Bevételek főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft 359.234.398 Ft 122,88%
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I. A költségvetési bevételek

3. 5 Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést,

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. 5(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést

az 2/A. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban, tartalmazza

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 3 számú melléklet tartalmazza.

Ill. A költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként

5. 5 (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását
kormányzati funkciónként a 1/A, valamint a 2/A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A maradvány
6. 5 (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált
maradványa 64.455.228 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett
jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint annak felhasználását a 4. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.

V. Egyéb rendelkezések

7 . 5 Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyon kimutatását az 5. sz melléklet szerint
fogadja el.

8. 5 Az önkormányzatnak 2019. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele
. Vp külterületi utak
. Top Energetikai felújítás községháza
. TOP Piac építés
. EFOP-1.4.3-16, EFOP 2.1.2-16, EFOP-3.3.2-16 számú pályázati támogatások

9.5 Az önkormányzat a lakosság részére közvetett támogatásokat nem biztosított.

10. 5 2019 év során az önkormányzat hitel felvétel vagy kötvény kibocsájtás lehetőségével nem élt.

11. 5 2019 év folyamán az önkormányzat több évre kihatással bíró kötelezettséget nem vállalt.

Záró rendelkezések

12. 5(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6. Napirendi pont

Vince János polgármester:
Bodony Községi Önkormányzat részt szeretne venni a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Zsidó
temető rekonstrukciós program II. szakasz pályázatán.
Településünkön található a Bodony 348 helyrajzi szám alatt 2368 m2 területű Izraelita Hitközség
tulajdonában lévő gondozatlan temető. Önkormányzatunk 2020. június hó 8. napján kelt polgármesteri
határozatával döntött a temető megmentéséről, ennek érdekében együttműködési megállapodást
kezdeményezett a Gyöngyösi Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség szervezettel (3200
Gyöngyös, Táncsics Mihály utca 17.). A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége támogatói
nyilatkozatát megküldte önkormányzatunk részére, melyben hozzájárulását adta a temető
rekonstrukciójára támogatási kérelem benyújtásához.

Vince János polgármester:
A határozati javaslatom a következő:
Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Zsidó
temető rekonstrukciós program II. szakasz elnevezésű felhívására Bodony 348 helyrajzi szám alatt 2368 m2
területű Izraelita Hitközség tulajdonában lévő temető rekonstrukciójára. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak benyújtására. Kérem egyetértéseteket.

A Képviselő-testület S Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az önkormányzat
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapitvány Zsidó temető rekonstrukciós program II. szakasz pályázaton
valórészvételét

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2020. (Vll.15.) számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Zsidó temető rekonstrukciós program II. szakasz elnevezésű felhívására Bodony 348 helyrajzi szám
alatt 2368 m2 területű Izraelita Hitközség tulajdonában lévő temető rekonstrukciójára. A képviselő
testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak benyújtására

Felelős: polgármester,
Határidő: azonnal

7. Napirendi pont, Egyebek

Vince János polgármester:
Megjelent a 2020-2021 évre szóló közművelődés érdekeltség támogatásáról szóló pályázati lehetőség. A
javaslatom szerint székeket kellene beszereznünk. Az önrészét a pályázatnak az idei és a jövő évi
költségvetésbe kell majd beterveznünk. Történtek már egyeztetések más TOP-os pályázatokkal
kapcsolatban is, ami a Művelődési ház egyéb felújításához nyújtanának segítséget.

Szabó Gábor képviselő:
Kérdezné más eszközöket lehet-e a pályázatba beletenni? Gondolok itt asztalokra, függönyökre.
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Ha mégis úgy döntünk, hogy nem szeretnénk ezt a pályázatot vissza tudunk lépni?

Fábián Antónia alíegyző:
A támogatás mértékét az önkormányzat, mint pályázó által vállalt önrész és a pályázatra benyújtott
valamennyi pályázat összesített önrészének százaléka határozza meg, tehát pontosan nem lehet előre
megmondani, hogy milyen mértékű lesz a támogatási összeg. Természetesen vissza lehet lépni,
amennyiben nem megfelelő az önkormányzat számára a támogatás intenzitása.

Vince János polgármester:
Tehát összefoglalom a határozati javaslatot. Bodony Községi Önkormányzat részt kíván venni az emberi
erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghirdetett a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. mellékelt II. 4. a.) pont
szerinti pályázatán, mely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányul. Bodony Községi
Önkormányzat a közösségi szintér berendezési tárgyainak gyarapitását tűzte ki célul. A támogatás mértékét
az önkormányzat, mint pályázó által vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi pályázat
összesített önrészének százaléka határozza meg. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról 75. * (4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat a támogatás saját forrás
biztosítására vonatkozóan képviselő-testületi határozattal dönt. A pályázatban a saját forrás összegét 300.000.-
Ft, azaz háromszázezer forint összegben határozza meg és biztosítja az önkormányzat a 2020. és a 2021.
évben költségvetésében.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az
önkarmónyzat közművelődési érdekeltségnöveló’ pólyózaton való részvételét a 300.000.- Ft önerő
biztosítását a költségvetésben.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2020. (VlI.1S.) Számú határozata:
Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Az önkormányzat 2020-ban és 2021-ben költségvetése terhére biztosítja a támogatás saját forrás
összegét 300.000.- Ft, azaz háromszázezer forint összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Vince János polgármester:
Tájékoztatom a képviselő testületet hogy két ingatlant a veszélyessége miatt bejelentettünk az építésügyi
hatóság felé. Nagy fák is vannak a településen, amik veszélyesek, ezekre vissza kell térnünk fel kell mérni, és
ki kell vágatni ezen fákat.
Kapott egy fölajánlást önkormányzatunk, egy földterület lenne, amit szeretnénk bérbe venni, jelenleg még
folyamatban van az intézése.

Farkas István alpolgármester:
Javasolja a képviselő testületnek, hogy időközönként járják végig a falut, és nézzék meg mit kellene, és mit
lehet tenni a faluban felmerülő problémákkal. (gondol p1: árkok, patakok, veszélyes fák stb)
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Vince jános polgármester:
A település lakosai részéről felmerülő bejelentéseket igyekezzük kezelni, a veszélyesnek minősülő
ingatlanokat hatósági eljárásban vizsgálja ki az építésügyi hatóág.

Vince János polgármester:
Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben további kérdés nem merül fel a testület
részéről, megköszöni a részvételt az ülést bezárja.

orcfc~ J~J’&c
Fábián Antónia

aljegyző

Farkas István
jk. hitelesítő

‘~

polgármester



()



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

3243 Bodony, Liget u. 2.
Telefon: 06-36/544-173

MEGHÍVÓ

Tiszte ette meghívom Önt a 2020. július 15-én szerda 14~ órakor kezdődő,
képviselő-testületi ülésre.

Az ülés helye: Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége
Bodony, Liget utca 2.

Napirend:

1. Polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról.

Előterjesztő: Vince János polgármester

2. Egyeztetés a 2019. évi belső ellenőrzési jelentésről

Előterjesztő: Vince János polgármester

3. Egyeztetés az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési tervéről

Előterjesztő: Vince János polgármester

4. 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (11.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Vince János polgármester

5. Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámaciásáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezet megtárgyalása

Előterjesztő: Vince János polgármester

6. Egyeztetés Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány - Zsidó temetők rekonstrukciós
program pályázati felhívásáról

7. Egyebek

A napirend fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítok.

Bodony, 2020. július 9.





JELENLÉTI ÍV

Bodoriy Községi Önkormányzat 2020. július hó 15. napján megtartott képviselő
testületi üléséről

Vince János polgármester

Farkas István alpolgármester ~Y I

Kovács Dominika képviselő ..~{?JÚ~ 3?~’~’—-

Szabó Gábor képviselő 9 ~
Vince-Kovács Katalin képviselő tJ&LLtC

(4A ~
Fábián Antónia aljegyző ~J~1 ~





JELENLÉTD ÍV

Bodony Községi Önkormányzat 2020. július hó 15. napján megtartott képviselő
testületi üléséről

Lakosság részéről az ülésen megjelentek:
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
t: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodonv.hu

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő testülete BER-08-3/2020 iktatószámú 2019. évi éves

ellenőrzési Jelentés éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. július 9

polgármester





Iktsz: BER-08-3/2020
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Eves ellenőrzési jelentés
r

Eves összefoglaló ellenőrzési jelentés
Bodony Községi Önkormányzat

2019. év

Készítette: Inczédy-Kovács Krisztina

Regisztrációs száma: 5114057

Recsk, 2020. február 12.





ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésének elsődleges célja Segíteni a költségvetési szerv vezetőjét
abban, hogy áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a költségvetési szerv tárgyévi belső
ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési terv teljesítését, valamint a belső ellenőrzési tevékenység
által ten megállapítások hasznosítását. Cél továbbá az átláthatóság biztosítása és a közpénzek
felhasználásának hatékony elősegítése a nyilvánosság megteremtésével, annak érdekében, hogy a
választópolgárokat képviselő testület saját szervezete irányításával és feladatellátásának
gyakorlatával is példát mutasson. A beszámoló elkészítése, majd megtárgyalása lehetőséget ad a
helyi önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak
összegzésére, értékelésére.

Vezetői összefoglaló

Bodony Községi Önkormányzatnál a belső ellenőrzési tevékenységre vonatkozó jogszabályi
felhatalmazást Magyarország helyi önkoimányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az

r állaniháztartásról szóló 2011 .évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/201 L (XII. 31.) kormányrendelet és a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a
továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési
rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és
működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve Bodony Községi Önkormányzat külső szakértő bevonásával
gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és
működtetéséről.
A belső ellenőrzésre Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott éves
ellenőrzési terve alapján került sor, melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. ~ alapján - jelen, 2019. évi
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés számol be.
A 2019. évi ellenőrzési terv összeállítása a Bkr. 29.*-ban előírtaknak megfelelően
munkaerőkapacitás-felmérés és kockázatelemzés alapján történt. Kockázati tényezők súlyozását a
jegyző végezte el és annak összesítése képezte a kiválasztást.
A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt. Ellenőrzést akadályozó
tényezők nem merültek fel, az ellenőri munkát támogató feltételek rendelkezésre álltak.
A lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés összhangban áll az ellenőrzési programmal,
figyelembe véve az ellenőrzés kitűzött célját. Tartalmát tekintve megfelel a Bkr. 39. ~-ában
foglaltaknak, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartalmi és formai
követelményeknek.
Az ellenőr független, objektív ellenőrzése és tanácsadói tevékenységével segítette az Önkormányzat
és az Önkormányzat által fenntartott intézmények szabályszerű, hatékony és eredményes
működését.
Az éves összefoglaló belső ellenőri Jelentés a belső ellenőr adott évi tevékenységének önértékelésen
alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési
tervek, megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által vé2zett tevékenysé2 bemutatása önértékelés alapján (Bkr.
48. ~ a) pont)
A Bkr. 2.* b) pontja értelmében a belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és
tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
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megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső
kontrolirendszerének hatékonyságát.
A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a
Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.
Az Áht. teremti meg a belső ellenőrzés jogszabályi alapjait, rendelkezik arról, hogy a belső
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. határozza meg a költségvetési szervek
vezetői számára a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó további
részletszabályokat, valamint a bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység eljárásrendjét. A Mötv.
a jegyző feladatává teszi a belső ellenőrzés működtetését és kimondja, hogy a helyi önkormányzat
belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

I/l. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése, az ellenőrzések összesítése
(Bkr. 48. ~ aa) pont)

L/l/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenó?zési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
/2. sz. ás 3. sz. melléklet!
A belső ellenőrzés az ellenőrzés lefolytatását az éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján végezte
el. Bodony Községi Onkormányzat 2019. évi ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapult, a
kockázati modell tényezőinek vezetők által való súlyozásával. A tervezés során a közbeszerzési
eljárás lebonyolításának kiválasztása kiemelt kockázati tényezőként szerepelt. A jegyzővel való
egyeztetés során került konkrétan meghatározásra az ellenőrzési feladat, hogy a belső ellenőrzés
segítse a szervezet működése szempontjából fontos célok elérését, a működés és gazdálkodás
szabályszerűségét, hatékonyságát és eredményességét. Az ellenőrzés tervezésénél fontos szempont
volt, hogy a vezetés a szervezet szabályszerű működéséről átfogó képet kapjon.
A 2019. évi belső ellenőrzési munkatervben Bodony Község Önkormányzatára vonatkozóan I db
ellenőrzés szerepelt, amelyet az alábbi táblázat szemléltet.

Éves ellenőrzési
Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja Ellenőrzés módszere

tervet összeállítő

Annak megállapítása, hogy a
belső szabályozottság
biztosított-e a támogatások

Közbeszerzési eljárás igénylése és felhasználása Dokumentumok tételes,
Külső szolgáltató lebonyolításának szempontjából, pénzügyi illetve szúrópróbaszerű

ellenőrzése rendezése szabályszerűen vizsgálata
történt-e, a kifizetések alá
vannak-e támasztva a szükséges
dokumentumokkal

A tervnek megfelelően az ellenőrzés 18 ellenőri napot vett igénybe. Az ellenőrzés 6 javaslatot tett.
Soron kívüli ellenőrzésre 2 nap volt elkülönítve. Az ellenőrzéshez kapcsolódóan tanácsadási
tevékenység végzése is folyt külön megbízás nélkül.
A lefolytatott ellenőrzésről készített jelentés összhangban áll az ellenőrzési programmal, illetve
teljesítette a belső ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve megfelel a Bkr. 39.*-ban előírtaknak. Az
ellenőrzés a programfegyelrnet betartva, jogszabályi hivatkozást is tartalmazó megállapításokat,
következtetéseket tett. A javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok világosak, lényegre
törőek legyenek, valamint a teljesítésük ellenőrizhetősége biztosított legyen ajövőben. Ajavaslatok
megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőrzés a vizsgált szervezeti egység működésére
vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására. A
javaslatokat az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője elfogadták.
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Ill/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása
2019. évben olyan súlyos szabálytalanság, hiányosság megállapítására nem került sor, amely
bűntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette
volna szükségessé.

1/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.
48. ~ ab) pout)

1/2/a. A belső’ ellenőrzési egység(‘elQ humáneróforrás ellátottsága
/1. számú melléklet!
Bodony Községi Önkormányzat belső ellenőrzési egységet vagy belső ellenőrt nem foglalkoztat, a
Képviselő-testület 2019. évben is a belső ellenőrzés külső kapacitással való megoldása mellett
döntött. Az Onkorrnányzatnál az ellenőrzési tevékenység ellátása I fő külső szolgáltató útján
valosul meg szerzodeses keret alapjan A belso ellenor kepzettsegi szintje es gyakorlata megfelel a
Bkr. 24.*-ban előírt feltételeknek. A belső ellenőr rendelkezik az Aht. 70.* (4) bekezdés által előírt
engedellyel (belso ellenori regisztracio)
2019. évben a belső ellenőr a Belső Ellenőrök Társasága által szervezett belső ellenőrzési szakmai
konferenciákon vett részt. ABPE továbbképzés 11. hatósági jellegű képzésre 2020. évben kötelezett.

1/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök Szervezeti ÉS funkcionális
függetlenségének biztosítása (Bkr. 1 8-19.&a alapján)
A külső ellenőrzés miatt a belső ellenőr szervezeti és funkcionális fUggetlenségének biztosítása
feltétel természetszerűleg adott. Az ellenőr az Onkormányzattal való megállapodás, illetve ajegyző
megbízása szerint végezte tevékenységét. Az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység
vezetőjének történt a beszámolás és ajelentés átadása. Az ellenőr operatív tevékenység ellátásában
nem vett részt.

1/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (‘Bki~ 20j-a alapján)
Az ellenőrzés során a Bkr. 20.* .. a szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült
fel, amely akadályozta volna az ellenőrzés elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna
szükségessé.

1/2/d. A belső’ ellenőrijogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

( Az ellenőrzés végrehajtása a Bkr. 25.*-ában foglaltak szerint valósult meg. A belső ellenőri
jogokkal kapcsolatos korlátozás az előző évhez hasonlóan nem történt.

1/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezői’
Nem ismert.

1/2/f Ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos nyilvántartásokat a belső ellenőrzési vezető elkülönül formában,
elektronikusan készíti.
Inczédy-Kovács Krisztina, belső ellenőrzési vezető nyilatkozom, hogy az elvégzett belső
ellenőrzésekről a Bkr. 22.~ (2) bekezdés b.) és e.) pontokban, valamint a Bkr. 50.~-ban előírt
nyilvántartást vezetett, valamint gondoskodok az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve
a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról.

I/2/q. Az ellenőrzési tevékenységfejlesztésére vonatkozó javaslatok
Bodony Községi Önkormányzat jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos,
hatékony és eredményes munkavégzés érdekében külső szolgáltató útján biztonsággal megoldható.
Közös együttműködéssel elérhető az Onkormányzatnál és a Közös Onkormányzati Hivatalban a





tevékenységek szabályszerűségének, jogszabályoki~ak való megfelelése, a gazdaságosabb,
hatékonyabb és eredményesebb munkavégzés valamennyi feladatellátás terén.
A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységgel, útmutatással, javaslattal, folyamatosan segíti a belső
kontroll rendszer működtetését. Az ellenőrzés célja továbbra is a hibák kijavítására, a folyamatok
szabályszerű alkalmazására, az erőforrások hatékonyabb kihasználtságára irányul.

113. Tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ~ tic) pont)
Az Önkormányzat, illetve az ellenőrzött szervezeti egység részéről külön felkérés tanácsadó
tevékenységre 2019. évben nem történt. A belső ellenőrzés végrehajtása során a tanácsadó
tevékenység az ellenőrzéshez kapcsolódóan folyamatos volt. Az ellenőrzéshez kapcsolódóan
felmerült szóbeli kérdésekre a válaszadás vagy azonnal vagy a jogszabályi hivatkozáshoz követve
az ellenőrzés folyamán megtörtént.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján (Bkr. 48. ~ b) pont)

II/i. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,
hatekonysaganak es eredmenyessegenek novelese, javitasa erdekeben tett fontosabb
javaslatok (Bkr. 48. ~ ha) pont)

Kőzbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése
Javasolt intézkedések felsorolása
]. Á költségvetési szerv vezetójének gondoskodni szükséges az ellenőrzési nyomvonal és az

integrált kockázatkezelési rendszer kialakításáról, inűködtetéséről (a Bkr. 6.5 (3) bek., B/cr.
7.5).
A közbeszerzési tevékenységeket érintő ellenőrzési nyomvonal kialakítása 272/2014. (XI.5.)
Korm.rendelet 3.* (1) bekezdés 4. pontja alapján az ellenőrzési jelentés lezárását követően
megtörtént, amely tartalmazza a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, az
irányítási és kontrollfolyamatokat, valamint az ezen kontrollokat alátámasztó
dokumentumokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését a
támogatások felhasználása során.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált szerv a projekt megvalósítását
mege]őzően kockázatelemzést nem végezett, integrált kockázatkezelési rendszert nem
műkötet.

2. Á költségvetési szerv vezetójének gondoskodni szükséges, hogy az éves összesített közbeszerzési
terv legkésőbb március 3]. napjáig elkészü(Jön, illetve elektronikus közzététele az EKR
rendszerben megvalósu(Jon.
A Kbt. 41* (1) bekezdésnek eleget téve Bodony Község Önkormányzata határidőn belül
elkészítette 2018. évre tervezett közbeszerzéseit tartalmazó éves összesített közbeszerzési
tervét, amely év közben három alkalommal módosításra került. A módosítások indokát a
közbeszerzési terv nem tartalmazza, ezzel figyelmen kívül hagyva a Kbt 42.* (3) bekezdésben
előírtakat. A 2018. évi közbeszerzési terv nyilvánosságáról gondoskodtak, amikor a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus oldalon megjelenítették azt.
A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy 2019. évre szóló közbeszerzési terv nem
készült, ezzel figyelmen kívül hagyva a Kbt. 42.* (I) bekezdésben foglaltakat.

3. Ügyelni szükséges az ajánlattételi felhívás tartalmának pontosságára, illetve a dokumentáció
és a szerződéstervezeg összhang/ára.
Az ajánlattételi felhívás, illetve a dokumentáció tartalmának megfogalmazása során nem
érvényesültek teljes körűen a Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai, így az alkalmassági
követelmények, értékelési szempontok, kizáró okok, a kötbérteher meghatározásánál, illetve
az üzleti titokra történő hivatkozásnál.
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4. Á kivitelezó’ által benyújtott számviteli bizonylatok befogadása során meg kell bizonyosodni
azok záradékolásáról (műszaki ellenőr).
Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott részszámlákhoz csatoltan megtalálhatóak a
hitelesítéssel ellátott teljesítés igazolási jegyzőkönyvek, amelyeket az ajánlatkérőként szerződő
fél a szerződés teljesítésének elismeréséről állított ki. A fővállalkozó által benyújtott
bizonylatok azonban a műszaki ellenőr kifizethetőségre vonatkozó igazolását nem
tartalmazzák, amely a munka elvégzésének, illetve a kifizethetőség jogszerűségének
igazolásául szolgál.

5. Törekedni szükséges az Á’vr. 52-6Ü.~’-okban, illetve a belső szabályozásokban előírtakra a
pénzgazdálkodási kontrolltevékenységek gyakorlása során.
A pénzgazdálkodási kontrolltevékenységek gyakorlása során az Avr. 52-6O.~-ban, illetve a
belső szabályozásban foglaltak megfelelő folyamatba épített ellenőrzés nem érvényesült teljes
körűen (teljesítés igazolás kivétel), mivel az arra jogosultak az utalványlap hitelesítését, azaz
adott kiadási tételek kifizethetőségét nem igazolták.

11/2. A belső kontroHrendszer Öt elemének értékelése (Bkr. 48. ~ ba) pont)
A belső kontrollrendszer nem egy esemény vagy körülmény, hanem műveletek sora, amelyek
beleszövődnek a Szervezet minden tevékenységébe, folyamatosan végbemennek azokban. Szerves
részét képezik annak, ahogyan a vezetés a szervezetet működteti. A belső kontrollrendszer
összefonódik a szervezet tevékenységeivel, és akkor a leghatékonyabb, ha teljesen beépül a
szervezet infrastruktúrájába és szerves részét képezi a szervezet lényegének. A belső
kontrollrendszer lényege, hogy magában foglalja azokat a szabályokat, eljárásokat, gyakorlati
módszereket és szervezeti struktúrákat, amelyeket arra terveztek, hogy segítséget nyújtson a
vezetésnek a céljai eléréséhez.
A belső kontroll olyan összetett folyamat, amelyet a szervezet vezetése és dolgozói valósítanak
meg. Az államháztartási kontrollok célja a pénzeszközökkel és a vagyonnal történő szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Mindez a belső kontrollrendszer
keretében kell, hogy megvalósuljon, amelynek működtetéséért a költségvetési szerv vezetője a
felelős.
A kontrollkörnyezet megfelelősége a belső szabályzatok kidolgozásával, folyamatos
karbantartásával, naprakészségének biztosításával oldható meg. Az ellenőrzés rávilágított, hogy
2019. évben a belső kontrollrendszer elemét képző belső szabályzatokkal a vizsgált szerv
rendelkezett, azonban azok folyamatos karbantartást igényelnek.
Interalt kockazatkezeles eljarasrendjenek kialakitasa es mukodtetese a vizsgalt evben nem valosult
meg.
Kulcskontroll tevékenységek ellátásának szabályozási háttere helyben biztosított. A szakmai és
gazdasági feladatok folyamatainak jogszabály által elvárt működése megoldott.
Az információáramlás és kommunikáció a szervezet méretéhez igazodik.
Monitoring rendszeren belül a belső ellenőrzés a vizsgált évben egy ellenőrzést végzett.
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2019. évi belső ellenörzések nyilvántartása
a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. ~ szerint
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III. Az intézkedési tervek meEvalósítása (Bkr. 48. * c) pont)
(5. sz. melléklet)
Az ellenőrzés a programfegyelmet betartva,jogszabályi hivatkozást is tartalmazó megállapításokat,
következtetéseket tett. A folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében a vezetés
számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg. Ajavaslatokat az ellenőrzött szervek, illetve
szervezeti egységek vezetői, érintettjei elfogadták, azonban a jelentés záradékában foglaltak
ellenére intézkedési terv nem készült.
A belső ellenőrzés tájékoztatására az egyes feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló nem érkezett.

Recsk, 2020. február 12.

I edy-Kovács Krisztina
vállalkozó

Melléklet:
1. Létszám és erőforrás NCzÉDY KovÁCS KRISZTINA

2. Ellenőrzések 3245 Recsk Szent’. út 12.
3. Tevékenységek e 06 30/364-7812

dószám 67103605-1-304. Intézkedések megvalósítása Nyilv sz 43350286
KISADÓZÓ
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Kapacitás
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4. számú melléklet

Bodony Községi Önkormányzat
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Ikt. sz.: BER-26-6/2019.

Varró Gyula jegyző
Dér Tamás aljegyző
Vincze János polgármester

Tárgy: Ellenőrzési jelentés
(BER-26-4/20 19)

Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Ur!
Tisztelt Polgármester Ur!

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a Közbeszerzési eljárás
lebonyolításának szabályszerűsági ás pénzügyi ellenőrzését, amelyről az elkészült és
egyeztetett ellenőrzési jelentést ezúton megküldöm.

Recsk, 2020

Üdvözlettel:

Incz~dyc1’acsRFisztina
~lső ellenőrzési vezető

;NCZÉOY~K0VÁ~ KRISZTINA
3245 Recsk’ Szent . ut 12.

Tel.: 06~30/3647812
Adeszám’ 671O36O5~130

Nyilv.SZ.. ‚3350286
KISADÓ7Ó





Ikt. sz.: BER-26-5/2019.

Varró Gyula jegyző
Dér Tamás aljegyző
Vincze János polgármester

Tárgy: Ellenőrzési jelentés
(BER-26-4/20 19)

Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Aljegyző Úr!
Tisztelt Polgármester Ur!

Az ellenőrzési programnak megfelelően a belső ellenőrzés elvégezte a Közbeszerzési eljárás
lebonyolításának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését, amelyről az elkészült ellenőrzési
jelentés tervezetét ezúton megküldöm.

Kérem, hogy a jelentéstervhez kapcsolódó észrevételüket 8 napon belül szíveskedjenek
megtenni. A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. * (5) bekezdése értelmében a határidő
elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, valamint ha nem kívánna észrevételt tenni, azt is
jelezni kelt a határidőn belül.

Az észrevételek megküldésével egy időben lehetőségük van egyeztető megbeszélés
kezdeményezésére.

Amennyiben nem kívánnak észrevételt tenni a jelentéstervben foglaltakra, kérem, hogy a
jelentésben részletezett javaslatok vonatk~á~ában az iifé~k~dé~itkidölg&á~áfóLé5a
belső ellenőrzés részére történő megküldéséről az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől
számított 8 napon belül gondoskodni szíveskedjenek.

Recsk, 2019. december 30.

vózlettel:

In édy-Kovács Krisztina
első ellenőrzési vezető

INCZÉDV-KOVÁCS KRISZTINA
3245 Recsk, Szent I. Út 12.

Tel.: 06-30/364-7812
AdÖszám 67103605-1-30

Nyilv.sz 43350266
KISADÓZÓ
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Bodony Községi Öniconnányzat
3243 Bodony, Liget „. 2.

BER-26-4/20 19.

Belső ellenőri jelentés
Közbeszerzési eljárás lebonyolításának
szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése

(Bodony)

Vizsgálatot végezte: Inczédy-Kovács Krisztina

Regisztrált belső ellenőr (oklevél sz.:05-1O-029)
Regisztrációs szám: 5114057

Megbízólevél száma: BER-26-1/2019.

Recsk, 2019-12-31





I. Általános megállapítások

Az ellenőrzésre a 2011. évi CXCV. törvény 109. * alapján kiadott, 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a 2019. évi belső ellenőrzési inunkaterv, valamint a részletes ellenőrzési program
alapján került sor.
Ellenőrzést vé~ző szerv: lnczédy-Kovács Krisztina, vállalkozó
Ellenőrzött szerv: Bodony Községi Önkormányzat
Ellenőrzés tár2ya: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenőrzése
A vizs~álat célja: Annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság biztosított-e

a támogatások igénylése és felhasználása szempontjából,
pénzügyi rendezése szabályszerűen történt-e, a kifizetések alá
vannak-e támasztva a szükséges dokumentumokkal.

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Vizs~ált időszak: 2018-20 19. év
Ellenőrzés módszere: Dokumentumok tételes, illetve szűrópróbaszerű vizsgálata
Az ellenőrzést vé~zi: lnczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr

(Megbízólevelének száma: BER-26- 1/2019)

Az ellenőrzés tervezett időtartama: 18 nap

a kezdésének időpontja: 2019. november 29.

. befejezésének időpontja: 2019. december 20.
o helyszíni ellenőrzés kezdete: 2019. december 2.

o helyszíni ellenőrzés vége: 2019. december 20.
Jelentés elkészítésének határideje: 2019. december 31.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:
Kovács István Bodony község polgármestere
Varró Gyula Jegyző
Dér Tamás Aljegyző

Az ellenőrzéskor hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:
Vincze János Bodony község polgármestere
Varró Gyula Jegyző
Dér Tamás Aljegyző

Kapcsolódó jogszabályok, rövidítések jegyzéke

ÁM. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső

ellenőrzéséről szóló 370/201 L (XII. 31.) Korm. rendelet
Mötv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény
Ptk. a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény
Kvtv. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló

2014. évi C. törvény
Avr. az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XII.3 1.) Korm. rendelet
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Áhsz. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.1 1.)
Korm.rendelet

272/2014. (XI.5) Korm.rend. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XIS) Korm.rend

424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend

321/2015. (X.30.) Korm.rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet

322/2015. (X.30.) Korm.rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
szóló 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.l 5.) Korm.rendelet

II. Részletes megállapítások

Magyarország Alaptörvényének 38. cikkének (1) bekezdése és a 39. cikkének (2) bekezdése
rögzíti, hogy

• a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és
védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti
erőforrások megóvása, valamint ajövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele.

o a közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a
közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával, a közpénzeket és a nemzeti vagyont az
átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a
nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7.* (2) bekezdése kimondja, hogy a
nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon megőrzése, értékének és állagának
védelme, rendeltetésének megfelelő. az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos
működtetése, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

A közpénzek felhasználásának szabályozott, törvényes keretek közé szorított és az elszámolás
szempontjából nélkülözhetetlen rendszerét adja a közbeszerzés.

1. Működés rendjét meghatározó szabályzatok’ dokumentumok

Az államháztartási törvény szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok
jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint
a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

1.1. Ellenőrzési nyomvonal
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az irányítási rendszer kontroll
mechanizmusának alapvető szintje, melyet a szervezet vezetője épít ki és fejleszt. Az

3



(.:.



Önkormányzat belső kontrolirendszer elemét képző ellenőrzési nyomvonal - amely valamennyi
ellátott tevékenységre vonatkozó folyamatok kontrolljait tartalmazza, így többek között a
pályázatokkal kapcsolatos feladatok végrehajtását is —az ellenőrzés rendelkezésére állt, ezzel
eleget téve a 272/2014. (XI.5) Korm.rend ~ (1) bekezdés 4. pontjában, illetve a Bkr. 6.~ (3)
bekezdésben foglaltaknak.

1.2. Közbeszerzési szabályzat

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület)
26/2018 (X.26.) határozatával elfogadott általános jellegű módosított Közbeszerzési szabályzata
a Kbt. 27.* (1) bekezdésben és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.~ (11) bekezdésben előírt
szükséges tartalommal rendelkezik.

1.3. Éves közbeszerzési terv
A közbeszerzési terv célja, hogy az ajánlatkérők felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési
igényeiket figyelembe véve a részekre bontás tilalmára, illetve a késedelmes vagy nem megfelelő
eljárás megindítására.
A Kbt. 42.* (1) bekezdésnek eleget téve Bodony Község Önkormányzata határidőn belül
elkészítette 2018. évre tervezett közbeszerzéseit tartalmazó éves összesített közbeszerzési
tervét, amely év közben három alkalommal módosításra került. A módosítások indokát a
közbeszerzési terv nem tartalmazza, ezzel Jigyelínen kívül hagyva a Kbí 42.5 (3,) bekezdésben
előírtakat. A 2018. évi közbeszerzési terv nyilvánosságáról gondoskodtak, amikor a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus oldalon megjelenítették azt.
A helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy 2019. évre szóló közbeszerzési terv nem
készült, ezzelj?gyelmen kívül hagyva a Kbt. 42.5 (1) bekezdésben foglaltakat.

1.4. Éves statisztikai összegzés
Nem állt az ellenőrzés rendelkezésére a 2018. évről szóló éves statisztikai összegzés, amely
elkészítése a 44/2015. (X12.) MvM rendelet 40.5 (1)-(2,) bek, 17. sz. melléklet alapján indokolt. Az
elektronikus közzététei az EKR rendszeren keresztül a Kbt. 41/C.5 (6) bekezdés c.) pontban
előírtak alapján szükséges.

1.5’ közbeszerzési kötelezettség teljesítése
A Kbt. l5.~ (3) bekezdésével összhangban Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény 71. *-ában és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 72. *-ában állapítja meg az adott időszakra szóló nemzeti közbeszerzési
értékhatárokat. A 2017. évben meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok
nem változtak, azaz klasszikus ajánlatkérők esetében az építési beruházások 2018. és 2019. évben
egyaránt 25 000 000 forintban kerültek meghatározásra.
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2018. (X.26.) önkormányzati
határozatával hagyta jóvá a „Külterületi útfelújítás és az utak karbantartásához szükséges
gépbeszerzés Bodonyban” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását.
Az ellenőrzés rendelkezésére álló adatok és információk alapján megállapítható, hogy Bodony
Község Onkormányzata a vizsgált évben a becsült érték figyelembe vételével a közbeszerzési
értékhatári elérő Európai Unióból származó forrásból támogatott építési beruházásnál a I l5.~
szerinti nyílt eljárást folytatott le.
A Magyarország kormánya által meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztésének,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzésének” elősegítésére irányuló pályázat keretében megvalósítani kívánt
beruházás elszámolható összköltsége 82 309 706 Ft, amely 90,0 %-ban vissza nem térítendő
támogatás. Az önrész nagysága 24 771 081 Ft.
A helyszíni ellenőrzés időpontjáig a támogatott felújítás megvalósítása megtörtént, a
végszámlák benyújtása folyamatban volt.
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2. Közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályszerűsé~ére irányuló vizsEálat

közbeszerzés lefolytatásának szabályszerűsége
A feladatok szabályszerü végrehajtásának kockázata az alábbi tapasztalatokat összegezve
közepes kockázatot hordoz magában. A jogszabály által előírt közbeszerzési eljárást érintő
dokumentumok feltöltése az elektronikus közbeszerzési rendszerbe hiánytalanul megvalósult.

Kockázatok azonosítása
A kockázatok egyik területe a közbeszerzés, mivel a közpénzből megvalósuló beruházás
számottevő integritási kockázatot (kiemelten fenntarthatósági és pénzügyi kockázatot) hordozhat
magában, amelyek bekövetkezése esetén a közérdek súlyosan sérülhet.
Megállapítást nyert, hogy a költségvetési szerv vezetóje a B/cr. 3.~’ b.) pontjában, illetve a 7.~-
ában előírt integrált kockázatkezelési rendszert nem működtette a vizsgált időszakban.
Az ellenőrzés felhívja a Jigyelmet, hogy az integrált kockázatkezelési rendszer magába foglalja a
jogszabályban előírt kockázatkezelési kötelezettségeket, amelynek működtetése során Jigyelembe
kell venni az agazati utmutatokat is Az ‚ntegyalt kockazatkezelesz tevekenyseg soranfel kell mcmi
és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal
összefüggő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban
szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésénekfolyainatos nyomon követésének módját. Az
egymásra épülő kontrollkömnyezet és a kockázatkezelést rendszer szabályszerű működése
érdekében a folyamatgazdáknak (folyamatért általános felelősséget viselő vezető beosztású
személy) együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására k(jelölt
szervezeti/klelőssel.

Ajánlattételi felhívás megfelelősége, ajánlati dokumentáció ellenőrzése
A közbeszerzési eljárás - a Kbt. 4O.~ (1) bekezdésnek megfelelően - az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer igénybevételével került lebonyolításra.
Eleget téve a Kbt. 15.* (2) bekezdésben előírtaknak Bodony Község Önkormányzata a 2018.
november 2-án indított közbeszerzési eljárásra egyidejűleg öt gazdasági szerelőt hívott meg,
akik a következők voltak: Geoteam Kutatási és Vállalkozási Kft, Hajdut Trans Kit, Horuczi 97.
Epítő és Kereskedelmi Kit, NEMETH UT Kit, REAL-RENT Kit
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe feltöltött eljárást megindító felhívás a Kbt. 5O.* (2)
bekezdés által előírt kötelező tartalmi elemekkel az alábbi észrevételek kivételével rendelkezik:

• Építőipari kivitelezési munkák esetén ugyan a Kbt. JJ5•~’ (2) bekezdése nem Írja elő
kötelezően az ajánlatkérő részére az alkalmassági követelmények előírását az eljárásban,
azonban a munka jellegéből adódóan ezen tevékenységek esetén célszerű azokat
meghatározni, mint Önkormányzatot védő elemet, továbbá mivel értéke lési szempont alá
esik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalata, így erősen
ajánlott lett volna a szakmai alkalmassági feltételek meghatározása. Ertékelés alá az
alkalmassági mninimumkövetelmnényekenfelüli többlettapasztalatot lehetett volna vonni.

. Az ajánlattételifelhívás IL szakasz 2.5 pon~ában a teljeskörű’jótállás időtartama 20-
as súlyszámmal szereplő értékelési szempontként került meghatározásra. Az
ellenőrzés felhívja a Jigyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2016. december~ 21. napján
kiadott, a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelés i szempontrendszer
alkalmazásáról szóló útmutatójára, amely alapján a jótállásra vonatkozó értékelési
szempontok nem tekinthetőek k~fejezetten minőségi szempontnak. Az ajánlatkérő
szabadon választhatja meg az egyes értékelési szempontokat, de a lehetősége annyiban
korlátozott, hogy a szabad választás joga csak olyan szempontokra irányulhat,
amelyek valóban a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását szolgálják.

. A felhívás IlL szakasz 1.1. pontjában és a dokumentáció 18.2 pontjában az ajánlatkérő
tévesen hivatkozik a 321/2015. (X30.) Korm.rendelet 8.~ bj pont lb.) alpontban és 1O.~
g.) pont gb.) alpontban foglalt kizáró okokra, mivel a Kbt. és a jelzett jogszabály közötti
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összhang nem valósult meg, így a pénzmosásról szóló törvény tekintetében hatályon kívül
helyezett jogszabályra hivatkozik.

. A felhívás IlL szakasz 1.1 ponf/a és a dokumentáció 18. pontja nem tartalmazza a Kb!.
64.s9-ra való hivatkozást, miszerint nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból az
ajánlatievő~ alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. 5S’ (4) bekezdése szerinti véglegessé vált
határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.
~ (5) bekezdése szerinti Jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő
az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazo~ák a megbízhatóságát.

. Az ajánlattételi felhívás kizáró okokat tartalmazó Ill szakaszának 1.1 pontja az
ajánlattevőre, illetve az alvállalkozóra teijed ki csak; holott a Kbt. 62.& (1) bekezdésében
rögzítettek szerint az alkalmasság igazolásában a fent említettek mellett a gazdasági
szereplő is rögzítésre került.

Bodony külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása VP6-7.2.1-7.4.1.2-1 6 című projekthez
kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére irányuló ajánlattételi dokumentáció tartalma
összhangban áll az ajánlattételi felhívással.

Észrevétel:
• A dokumentáció 23.20 pontjában az üzleti titokra hivatkozott jogszabályhely (Ptk. 2:47.’~)

az ismételt közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában már hatálytalan vok így
annak értelmezhetősége nem biztosított.

• A szerződéstervezet XL szakasz kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezéseket
tartalmazó 3.2 pontban a hibás teljesítési kötbér j9zetése is szerepel, amely
nagyságáról a szerződés nem tartalmaz setnmnf/éle információt; így az
értelmnezhetct/en.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 5’7.~-ban előírtaknak megfelelően
rendelkezésre bocsátotta.
Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum alapján biztosított volt, hogy a
gazdasági szereplők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek, eleget téve a Kbt. 50.~ (4)
bekezdésben előírtaknak.
Kiegészítő tájékoztatás kérésére egy esetben került sor, amely a kivitelezési tevékenység
műszaki és mennyiségi adatait érintette. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtása
érdekében — élve a Kbt. 55.~ (3) bekezdésben foglaltakra — ajánlattételi felhívását módosította.

Ajánlatok benyújtása és felbontása

A megkeresett ajánlattevők közül három nyújtotta be határidőn belül ajánlatát. Megállapítható,
hogy az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában (2018. december 6.
15 óra) került sor, ezzel eleget téve a Kbt. 68.* (1) bekezdésben előírtaknak.
Az ajánlatkérő tájékoztatást adott a rendelkezésre álló anyagi fedezet nagyságáról, ami nettó
55 020 636 Ft-ban került meghatározásra.
Figyelembe véve a Kbt. 68.* (4) bekezdésben foglaltakat az ajánlatok felbontásakor ismertették
a felolvasólapok alapján az ajánlattevők nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerültek. Ezek a következők voltak:

. Hajdut Trans KJt Bodony külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátására szóló
kivitelezésre ajánlott nettó ajánlati ára 61 490 487 Ft, a vállalt jótállási idő 36 hónap,
kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalat 36 hónap.

. Horuczi 97. Epítő és Kereskedelmi KJ~ Bodony külterületi utak szilárd burkolattal történő
ellátására szóló kivitelezésre tett nettó ajánlati ára 55 021 492 Ft, a vállalt jótállási idő 36
hónap, kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalat 65 hónap.

. NEMETH UT Kereskedelmi és Szolgáltató KJ? Bodony külterületi utak szilárd burkolattal
történő ellátására szóló kivitelezésre kínált nettó ajánlati ára 58410098 Ft, a vállalt
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jótállási idő 36 hónap, kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai
tapasztalat 49 hónap.

A beérkező ajánlatok főbb számszerűsíthető adatait látva már a bontási eljárás során
megállapítható volt, hogy valamennyi benyújtott ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló fedezet
nagyságát’
A bontási eljárásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68.* (6) bekezdésnek megfelelően az
ajánlattevőknek határidőben megküldésre került.
Az ajánlatkérő a Kbt. 1 l5.~ (7) bekezdésnek eleget téve az EKR-ben nyilvánosan közzétette az
eljárást megindító felhívást, a közbeszerzési dokumentumokat, majd az ajánlatok bontását
követően az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét és címét, valamint az ajánlatok
bontásáról készült jegyzőkönyvet.
Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. ‘71 .~ rendelkezéseinek
megfelelően biztosította, amelyben foglaltaknak a felMvott ajánlattevő határidőben eleget tett.

Ajánlatok elbírálása, ajánlattéteH felhivásnak való megfelelés

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018 (X..26.) határozata tartalmazza a
Közbeszerzési Bírálóbizottság (továbbiakban: Bírálóbizottság) négy megválasztott tagját, amely
összhangban áll a Közbeszerzési szabályzat III. fejezetével’ A Bírálóbizottság tagjainak, a
polgármesternek, illetve a képviselő-testület tagjainak az összeférhetetlenségi és titoktartási
nyilatkozata az ellenőrzés rendelkezésére állt’
A Bírálóbizottság a benyújtott ajánlatok ajánlattételi felhívásnak való megfelelésének vizsgálatát
elvégezte, amely során megállapítást nyert, hogy valamennyi benyújtott ajánlat érvényes.
A legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Kft tette, aki a Kbt.
62.* (1) bekezdés g-k.), m.) q.) pontokban rögzített kizáró okok alá nem tartozik, illetve alkalmas
a szerződés teljesítésére’
A Bírálóbizottság javaslatában megfogalmazta, hogy a döntéshozó (képviselő-testület)
amennyiben pótlólagos fedezetet (nettó 856 Ft) biztosít, akkor az eljárás eredményesen zárul,
illetve fedezet hiányában a Kbt. 75.~ (2) bekezdés b.) pontja alapján az eljárás eredménytelen.
A Bírálóbizottság tagjainak hitelesített bírálati lapjai, illetve a döntéselőkészítő szakvélemény a
vizsgált szervnél fellelhető.
Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (XII’21.) határozatában
rögzítette, hogy a pályázat megvalósításához szükséges pótlólagos fedezetet a 2019. évi
költségvetés terhére biztosítja, illetve az eljárás nyertesének — űgyelembe véve a döntéselőkészítő
szakvéleményben megfogalmazottakat - a Horuczi 97. Epitő és Kereskedelmi Kft-t nevezi meg.
Az ajánlattevő nevében eljáró külső szakértő elkészítette a Kbt’ 79.~ (2) bekezdés, illetve a
44/2015. (X1’2’) MvM rendelet 38.~ (1) bekezdés által előírt írásbeli összegzést, amely
tájékoztatásul az EKR rendszerbe hatcíridó’n túl került feltöltésre.
Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató elkészítése a 44/2015. (X1.2.) MvM rendelet 4. sz.
melléklete alapján valósult meg. A dokumentum Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe történő
feltöltése megvalósult.

3. Szerződések megkötése, valamint a szerződésekben foglaltak megvalósulása, azok
teljesülése

Támogatási szerződés
- Az Önkormányzatnál fellelhető a VP6-7.2. 1-7.4.1.2-16 azonosítószámú Vidékfejlesztési

Program Irányító Hatósága és az Önkormányzat között 2018.10.08-án létrejött támogatói
okirat, amely a „Külterületi helyi közutak fejlesztésének, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére terjed ki.

- A projekt tervezett elszámolható összköltsége 82.309.367 Ft, a támogatás nagysága
74.078.734 Ft’ A támogatás mértéke 90,0%.
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Engedélyezési és kiviteli terv
Az ajánlattevők megkereséséről, az ajánlatok kiértékeléséről szóló dokumentumok az
ellenőrzés rendelkezésére álltak, eleget téve a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 5.
melléklet 2.3.2.5. pontjában előírtaknak.
Az Önkormányzat 2017. január 13-án kötött szerződést Tóth Gábor ‚nérnökkel a
műszaki tervdokumentáció elkészítésére nettó 1 450 000 Ft értékben, aki a legkedvezőbb
ajánlatot tette.
A hitelesített szerződés a Ptk. által előírt szükséges tartalmi elemekkel többnyire
(esetlegesen felmerülőjogvitára vonatkozó eljárásrend nem került rögzítésre,) rendelkezik,
az Onkormányzatot védő garanciális elemek beépítésre kerültek. Megállapítást nyert, hogy
a kötelezettségvállalás esetében a pénzügyi ellenjegyzés az Alit. 37.~ és az Avr. 55.*-ban
előírtaknak megfelelően megvalósult.
Számlák tartalmát igazoló teljesítés igazolási jegyzőkönyvek készültek. A támogatási
forrásra utaló jelzést tartalmazó hitelesített záradékkal a bizonylatok ellátottak.

Független közbeszerzési tanácsadói szolgáltatások nyújtása
A lehetséges ajánlattevők megkeresésekről, a beérkezett ajánlatokról, illetve azok
elbírálásáról, az eredmény megküldéséről szóló dokumentumok a vizsgált szervnél
megtalálhatók.
Megállapítható, hogy az Önkormányzathoz beérkezett három árajánlat alapján a
legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevő CURATUS Tender Kft-vel kötött a
vizsgált szerv megbízási szerződést nettó 500 000 Ft értékben a közbeszerzési eljárás
lebonyolításának elvégzésére.
A Ptk. által előírt szükséges tartalommal rendelkező szerződés pénzügyi ellenjegyzése az
Aht. 37.*-a és az Avr. 55.*-a alapján megvalósult.
A számviteli bizonylat benyújtására a szerződésben meghatározottak szerint került sor.
A számlához esatoltan megtalálható a hitelesített teljesítés igazolási jegyzőkönyv, illetve a
bizonylat a támogatási forrásra utaló jelzést tartalmazó hitelesített záradékkal ellátott.

Vállalkozási szerződés
Az Önkormányzat „Bodony külterületi utak VP6-7.2.1-7.4.1.2-16” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a HORUCZI 97 Kft-vel — betartva a Kbt.
131 .* (6) bekezdésben előírtakat - 2019. január 25-én kötött vállalkozási szerződést nettó
55 021 492 Ft értékben. A szerződés az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban
meghirdetett beruházásra terjedt ki. Tartalma megegyezik a dokumentációban bemutatott
szerződéstervezettel.
A vállalkozási szerződés módosítására egy esetben került sor, amely módosítás nem
esett a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alá, nem tartozott a Kbt. 14L* (6)
bekezdésében jelzett lényeges elemek közé, nem ütközött a 142.* (3) bekezdésben rögzített
szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei alóli
mentesítés alá.

1. sz. módosításra 2019.01.25-én került sor, amikor a szerződésben szereplő
teljesítési véghatáridő, azaz a projekt fizikai befejezésének határidejét 2019.
január 30 napról — a módosított támogatási szerződéssel összhangban - 2019.
szeptember 25. napra terjesztették ki, mivel a megállapodás hatályba lépésekor az
ajánlattételi felhívásban szerepeltetett teljesítésre nem állt rendelkezésre 8 hónap.
Ezen szerződés módosítás közzétételi tájékoztatási kötelezettséggel nemjárt.

— Megállapítható, hogy a szerződés részletes, a Ptk. szerinti szükséges tartalmi elemekkel
rendelkezik, az Onkormányzatot védő garanciális elemek maximálisan beépültek a
megállapodásba.

— A kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzése megvalósult, ezzel eleget téve az Aht.
37.@-ban és az Avr. 55.*-ban előírtaknak.
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—. Az ajánlattételi kihívásnak eleget téve, a nyertes ajánlattevő felelősségbiztosítási
szerződését kiterjesztette a dokumentáció 23.16. pontjában előírtaknak megfelelően.

— A helyszíni ellenőrzésig két darab részszámla került benyújtására a szerződésekben
foglaltaknak megfelelően 25%-os és 50%-os készültségnél.

— Á számlák a n,ű~zaki ellenőr kfjizcthetőségre vonatkozó igazolását nem tartalmazzák.
— A bizonylatok a támogatási forrásra utaló jelzést tartalmazó hitelesített záradékkal

ellátottak.
— A számlákhoz csatoltan hiánytalanul megtalálhatók a hitelesített teljesítés igazolási

jegyzőkönyvek.
— Az elektronikus közbeszerzési rendszerbe a közbeszerzési eljárás alapján megkötött

szerződés, illetve annak módosítása feltöltésre került a Kbt. 43.~ (1) bekezdés b.)
pontjában előirtaknak megfelelően.

Műnaki ellenőrifeladatok ellátása
- A 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontban előírtaknak megfelelően

az Onkormányzat ajánlatkérés céljából a szerződés teljesítésére való alkalmasság alapján
legalább három, egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőt keresett meg. Az
ajánlatok kiértékeléséről jegyzőkönyv készült.

- Az Onkormányzat műszaki ellenőri feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Magmatic Kft-vel 2018.11.26-án kötött megbízási szerződést nettó 580 000 Ft összegben,
aki alkalmasnak minősült a szerződés teljesítésére.

- . A szerződés a Pit. által előírt szükséges tartalmi elemekkel rendelkezik, az
Onkormányzatot védő garanciális elemek megtalálhatók benne. A kötelezettségvállalás
pénzügyi ellenjegyzése szabályosan megvalósult.

- A helyszíni ellenőrzésig számla nem került kiállításra. A szerződés 6.2 pontja alapján
részszámlák benyújtására van mód a kivitelezői számviteli bizonylatokkal párhuzamosan
25%-os, 50%-os, illetve 75%-os készültségnél, azonban a műszaki ellenőrzési feladatokat
ellátó Kft ezen lehetőséggel nem élt. A helyszíni szemle idején egyösszegű végszámla
benyújtása megtörtént.

Műszaki átadás, átvétel szabályszerűsége, dokumentáltsága

Az építési napló bejegyzése szerint munkaterület átadására 2019. február 4-én került sor.
Az építőipari kivitelezési tevékenységhez internetes alapú e-építési naplót alkalmaztak a 191/2009
(IX. 15.) Korm. rendelet 24.* (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. Minden munkavégzési
napon bejegyzés történt. Az építési naplóban a műszaki ellenőr bejegyzései megtalálhatóak.
A kivitelező a munkát 2019. szeptember 19-én jelentette készre, illetve kérte a műszaki átadás-
átvétel időpontjának kitűzését. A megvalósult beruházás műszaki átadására 2019. szeptember
25-én került sor, ezzel párhuzamosan az építési napló is lezárásra került.
A jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a műszaki átadás átvétel során hiányosságok, hibák
kerültek megállapításra, amelyek kijavítására a kivitelezőnek 30 naptári nap áll rendelkezésére.
A kivitelező a megszabott határidőn belül teljesítette a hiba- és hiányjegyzékben feitüntetetteket,
amelyről hitelesített műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv készült. A minőségtai~úsítási
dokumentációk átadása megtörtént.

4. Pénzügyi rendezés és számviteli nyilvántartásba vétel ellenőrzése

A pályázati támogatással megvalósult folyamatban levő felújítás tényleges kiadásai a
következőképpen alakult a helyszíni ellenőrzésig:
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Megnevezés Ténylegesen kijizetett Szerződés szerinti nettó I Szerződés szerinti bruttó
~ nettó ár (Ft) ár (Ft) ár (Ft)

Felújítás! érintő tételek

Engedélyezési és kiviteli 1 450 000 1 450 000 I 450 000
terv

Építőipari kivitelezési 275W 746 55 021 492 55 021 492
tevékenység

Műszaki ellenőrzés 0 580 000 736 600

Szakmai tevékenységet érintő szolgáltatás

Közbeszerzési eljárás 500 000 500 000 635 000
lebonyolitása

E-napló díja 2 063 2 063 2 620

Összesen 29 462 809 57 553 555 57 845 712

Fordított ÁFA beflzetése 7 427 902 14 855 803
(Ft)

Pályázati támogatás 74 078 734
nagysága (Ft)

Pályázat elszámolható 82 309 706
ősszköltsége (Ft)

A pénzgazdálkodási kontrolitevékenységek gyakorlása során az Ávr. 52-6a5-ban, illetve a belső
szabályozáshan foglaltak megfelelő folyamatba épített ellenőrzés nem érvényesült te(Jes körűen
(teljesítés igazolás kivétel), mivel az arra jogosultak az utalványlap hitelesítését~ azaz adott
kiadás! tételek k(jizethetőségét nem igazolták.
A folyamatban levő felújítás tételei a 152114-es (befejezetlen felújítás) főkönyvi számlán
találhatók meg. Az analitikus nyilvántartás Vezetése folyamatos, naprakész.

III. Összefoglaló vezetői értékelés

A belső ellenőrzés a 2019. évi munkatervben és az ellenőrzési programban foglaltaknak
megfelelően végezte el a közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi és pénzügyi
ellenőrzését. Az ellenőrzés által elvégzett munka elegendő volt a megalapozott vélemény
formálásához.
A közbeszerzési folyamatok magas kockázatú területnek számítanak az önkormányzatok életében,
mivel a közbeszerzéssel érintett beruházások nagy kiadást, kihívást jelentenek az önkormányzatok
számára, továbbá a vonatkozó törvény és a kapcsolódó jogszabályok éven belüli többszöri
változása folyamatos követést, odaflgyelést igényel.
A belső ellenőrzés a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú közbeszerzési projekt vizsgálatát
végezte el. Az elnyert támogatás nagysága 74 078 734 Ft, a támogatás intenzitása 90%-os.
A vizsgált szerv általános jellegű Közbeszerzési szabályzattal rendelkezik, amely tartalma
összhangban áll a 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal.
A közbeszerzési tevékenységeket érintő ellenőrzési nyomvonal kialakítása nem történt meg a
272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet 3.~ (1) bekezdés 4. pontja alapján, amely tartalmazza a
felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, az irányítási és kontrolifolyamatokat, valamint
az ezen kontrollokat alátámasztó dokumentumokat, lehetővé téve azok nyomon követését és
utólagos ellenőrzését a támogatások felhasználása során.
Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgált szerv a projekt megvalósítását
megelőzően kockázatelemzést nem végezett, integrált kockázatkezelési rendszert nem műkötet.
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2018. évre vonatkozóan a közbeszerzés tervszerűségét biztosító közbeszerzési terv készült. A
2018. évi éves statisztikai összegzés — amely elkészítése a 44/2015. (X1.2.) MvM rendelet 40.*
(»-(2) bek, 17. sz. melléklet alapján indokolt — nem állt az ellenőrzés rendelkezésére.
A közbeszerzési eljárást érintő dokumentumok elektronikus közzététele az EKR-rendszeren
keresztül egy kivétellel (2019 évi közbeszerzési terv) megvalósult, eleget téve a Kbt. 43.*-ban
előírtaknak.
A közbeszerzési eljárás során a jelentés 2. pontjában leírt pontatlanságok kivételével a Kbt.
vonatkozó előírásainak megfelelően jártak el az ajánlattételi felhívás, a beérkezett ajánlatok
bontása és bírálata, a döntés és az eredményhirdetés során.
A szerződések a Ptk. által előírt szükséges tartalmi elemekkel rendelkeznek, illetve az
Onkormányzatot védő garanciális elemek beépültek abba.
A folyamatba épített ellenőrzés keretében a pénzgazdálkodási kontrolltevékenységek
gyakorlása során nem minden esetben érvényesült az Avr. 52-60.*-okban, illetve a belső
szabályozásokban előírtak.
A támogatási forrásból megvalósuló „Bodony_külterületi utak VP6-7.2. 1-7.4.1 .2-16” elnevezésű
projékt a~felújítás volt. A kivitelező a munkát
2019. szeptember 19-én jelentette készre, azonban a műszaki átadás-átvétel során hiányosságok
és hibák kerültek észrevételezésre, amelyek kijavítása határidőn belül megvalósult, mindezt
jegyzőkönyvbe foglalták. A kivitelező és a műszaki ellenőr végszámlájának benyújtása a helyszíni
ellenőrzésig nem történt meg.
Megállapítást nyert, hogy a beruházást érintő alapbizonylatok valós és elszámolható
költségeken alapulnak és a támogatott projekt kapcsán merültek fel.

IV. Javaslatok

Az ellenorzés a vizsgálat programpontjainak sorrendjében a következő intézkedések
végrehajtását javasolja:

1. A költségvetési szerv vezetőjének gondoskodni szükséges az ellenőrzési nyomvonal és az
integralt kockazatkezelési rendszer kialakításáról, működtetéséről (a Bkr. 6.* (3) bek., Bkr.

2. A költségvetési szerv vezetőjének gondoskodni szükséges, hogy az éves összesített
közbeszerzési terv legkésőbb március 3 I. napjáig elkészüljön, illetve elektronikus közzététele
az EKR.rendszerben megvalósuljon.

3. Ugyelni szükséges az ajánlattételi felhívás tartalmának pontosságára, illetve a dokumentáció
és a szerződéstervezet összhangjára.

4. Ugyelni szükséges azon szerződések esetében, amelyek elszámolható összköltsége
meghaladja a 100 000 forintot, hogy a szokásos piaci ár igazolására legalább három,
egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó árajánlat beszerzése
indokolt a 272/2014. (Xl.5.) Korm.rendelet 5. melléklet 2.3.2.5. pontban előírtak alapján.

5. A kivitelező által benyújtott számviteli bizonylatok befogadása során meg kell bizonyosodni
azok záradékolásáról (műszaki ellenőr).

6. Törekedni szükséges az Avr. 52-60.*-okban, illetve a belső szabályozásokban előírtakra a
pénzgazdálkodási kontrolltevékenységek gyakorlása során.

Bodony, 2019. december 30.
Ineze - vacs ris

Reg. belső ellenőr
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ZÁRADÉK
A jelentés egy példányát átvettem és a benne foglaltakat megismertem.
Tudomásul veszem, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 42.* értelmében a kézhezvételtől számított 8 napon belül a jelentésben
foglalt me2állapításokra írásbeli észrevételt tehetek. A határidő elmulasztását egyetértésnek
kell tekinteni, a nemleges választ határidőn belül jelezni szükséges.
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 45.* és
46.~ alapján a szükséges intézkedések végrehajtásaiért felelős személyek és vonatkozó
határidők megjelölésével az elfogadott ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8
napon belül intézkedési tervet készítünk. Az intézkedési tervben meghatározott feladatok
végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8
napon belül írásban beszámolok a költségvetési szerv vezetőjének, és ezen tájékoztatót
egyúttal tájékoztatásul megküldöm a belső ellenőrzési vezető részére is.
Az elfogadott intézkedési tervet az ellenőrzött szerv vezetője megküldi a belső ellenőrzési
vezető részére.

Bodony,20 .
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TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Közbeszerzési eljárás lebonyolításának
szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése során valamennyi, a szervezeti egységnél fellelhető,
az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó olyan dokumentumot /adatot, kimutatást, információt,
nyomtatványt, stb.! amelyek szükségesek az adott helyzet, állapot objektív, megalapozott
felméréséhez, átadtam a belső ellenőrzés számára.
Kijelentem, hogy az átadott dokumentumok megbízható, teljes körű információkat
tartalmaznak.
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ZÁnADÉK

A BER . . 2019. belső ellenőri jelentés tervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül

Észrevételt kívánok tenni

A megfelelő rész aláhúzandó

Nem kívánok észrevételt tenni

Tudomásul vesszük, hogy a Bkr. 44.~ (3) bekezdésben foglaltak szerint a költségvetési szerv
vezetője - a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével - dönthet úgy, hogy a lezárt
ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására
hozza az ad~Ré&lemre ~iikozőjogsza6ályokJi~léi~ibeVéSé~l.

Bodony, 2O.~?.-.~LL~

Dér Tamás
Aljegyző

Varró





BER-26-4.l 2019

Bodony Községi Önkormányzat
3243 Bodony, Liget u. 2.

Közbeszerzési eljárás lebonyolításának kockázatelemzése

A belső ellenőrzés a nemzetközi standardok alapján (2110 - kockázatkezelés) végezte a
Közbeszerzési eüárás lebonyolításának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzésével
kapcsolatos kockáza elemzést, amely során 16 kockázatot azonosított (Id. alábbi táblázat).
Kockázatok értékelése
Azon kockázatok, amelyek pontértéke

— 0 és 5 közé esik nem releváns
— 6 és 10 közöttiek eldöntendőek, odafigyelést igényelnek
— II és IS pontot közötti tartományba esnek kritikusnak minősülnek

A fent meghatározott értékelés alapján 3 kritikusnak minősülő kockázatot talált
amelyet kiemelten kezelt a vizsgálat során.

Kockázati tényezők megnevezése Valószínűség Hi Me~zé~

Külső kockázatok
I. Jogszabályoknak való megfelelés, 1 3 7
jogszabályok betarthatósága

2. Pályázati lehetőségek elérhetősége 1 1 3
Pénzügyi kockázatok
3. Gazdasági hatás, pénzügyi források stabilitása 3 3 9

4. Csalás, lopás 2 2 6
Tevékenységi kockázatok
5. Belső szabályzatok megléte, azok 3 4 I I Kritikus
naprakészsége

6. Kiírás pontosságáb6l eredő kockázat 3 3 9
7. Árajánlatok beérkezésével, kezelésével 2 2 6
kapcsolatos kockázat
8. Elbírálás. legkedvezőbb ajánlat 3 3 9
kiválasztásának kockázata
9. Nem megfelelő dokumentáltságból eredő 3 3 9
kockázat
10. Szerződések megfelelő előkészítésének, 2 3 8
megkötésének kockázata
I I. Szerződésben szereplő kötelezettségek 3 4 1 1 Kritikus
teljesülésének kockázata (határidő, minőség) . .

12. Szerződésben szereplő biztosítékok megléte 3 4 II Kritikus
13. Könyvvezetés és analitikus nyilvántartások 3 3 9
pontos vezetése

az ellenőrzés,

Emberi erőforrás
14. Személyi feltételek hiányából eredő
kockázat
15. Szakmai hozzáértés hiányából eredő
kockázat

16. Jogszabályok ismerete

Recsk, 20~9.l 1.29
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Bodony Községi Önkormányzat
3243 Bodony, Liget ii. 2.

BER-26-3/2019

Ellenőrzési program
Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése

Az ellenőrzésre a 2011. évi CXCV. törvény 109. ~ alapján kiadott, 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a 2019. évi belső ellenőrzési munkaterv, valamint a részletes ellenőrzési program
alapján került sor.
Ellenőrzést vé~ző szerv: lnczédy-Kovács Krisztina, vállalkozó
Ellenőrzött szerv: Bodony Községi Önkormányzat
Ellenőrzés tárgya: Közbeszerzési eljárás lebonyolítása
A vizs~álat célja: Annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság biztosított-e a

támogatások igénylése és felhasználása szempontjából, pénzügyi
rendezése szabályszerűen történt-e, a ki6zetések alá vannak-e
támasztva a szükséges dokumentumokkal.

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
VizsEált időszak: 2018-2019. év
Ellenőrzés módszere: Dokumentumok tételes, illetve szúrópróbaszerű vizsgálata
Az ellenőrzést vé~zi: Inczédy-Kovács Krisztina belső ellenőr

(Megbízólevelének száma: BER-26- 1/2019)
Az ellenőrzés tervezett időtartama: 18 nap
. kezdésének időpontja: 2019. november 29.
. befejezésének időpontja: 2019. december 20.
Jelentés elkészítésének határideje: 2019. december31.

Részletes vizs2álati feladatok

1. Működés rendjét meghatározó szabályzatok, dokumentumok
1.1. Ellenőrzési nyomvonal
1.2. Közbeszerzési szabályzat
1.3. Éves közbeszerzési terv
1.4. Éves statisztikai összegzés
1.5. Közbeszerzési kötelezettség teljesítése

2. Közbeszerzési eljárás lefolytatásának szabályszerűségére irányuló vizsgálat
3. Szerződések megkötése, valamint a szerződésekben foglaltak megvalósulása, azok

teljesülése
4. Műszaki átadás, átvétel szabályszerűsége, dokumentáltsága
5. Pénzügyi rendezés és számviteli nyilvántartásba vétel ellenőrzése

Kavesolódó j o~szabá1yok, rövidítések j e~yzéke

Áht. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény





Bodony Községi Önkormányzat
3243 Bodony, Liget ii. 2.

Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Mötv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény

Ptk. a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény
Kvtv. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló

2018. évi L. törvény
Avr. az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.

(XlI.31.) Korm. rendelet
Ahsz. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.)

Korm.rendelet
272/2014. (XI.5) Korm.rend. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272 2014. (XI.5) Korm.rend

424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017. (XII. 19.) Korm. rend

321/2015. (X.30.) Korm.rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.
(X.30.) Korm.rendelet

322/2015. (X.30.) Korm.rendelet az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi
elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
szóló 44/20 15. (XI.2.) MvM rendelet

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX.15.) Korm.rendelet

Recsk, 2019. november29.
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Bodony Község Önkormányzata
3243 Bodony, Liget ii. 2.

Ikt. sz.: BER-26-212019.

Varró Gyula jegyző
Dér Tamás aljegyző
Vincze János polgármester

Tárgy: Értesítés ellenőrzés megkezdéséről

Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Aljegyző Úr! Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem Önöket, hogy a 2019. évre elfogadott éves ellenőrzési tervben foglaltak alapján a
„Közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenőrzésére” az alábbiak szerint kerül sor.
Az ellenőrzés kezdete: 2019. november 29.
Az ellenőrzés várható befejezése: 2019. december 20.
Az ellenőrzés várható időtartama: 18 ellenőri nap
Jelentés leadás határideje: 2019. december 31.
Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság

biztosított-e a támogatások igénylése és felhasználása
szempontjából, pénzügyi rendezése szabályszerűen
történt-e, a kifizetések alá vannak-e támasztva a
szükséges dokumentumokkal.

Vizsgált időszak: 2018-2019. év
Az ellenőrzést végzi: Inczédy-Kovács Ksisztina, belső ellenőr
A belső ellenőr tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv,
valamint Bodony Közsé~Oiko~ányzat ~1~munkaterve
alapján végzi. Az ellenőrzés végrehajtása a helyszínen, illetve adatbekérés alapján történik.
Az ellenőrzés során végrehajtandó feladatokat a belső ellenőr az ellenőrzési program
pontjainak megfelelően végzi.
A helyszíni ellenőrzések időpontjait és várható időtartamát a vizsgálatvezető előzetesen,
annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal szóban vagy írásban bejelenti az
érintetteknek, kivéve, ha a bejelentés meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes lefolytatását.
Kérem, hogy a vizsgálat hatékony elvégzésének elősegítése céljából

. a vizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátani;

. az ellenőrzési témához kapcsolódó iratokba betekintést biztosítani;

. a munkatársakkal való konzultációt lehetővé tenni, és

. az ellenőrzés lefolytatásához szükséges technikai feltételeket megteremteni
szíveskedjenek.

Recsk, 2019. novembe .
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Ikt. szám: BER-26-1/2019.

MEGBÍZ Ó LEVÉL

A költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.3 1.) Korm. rendelet 34. *-a, valamint a vállalkozó és Bodony Község Önkormányzata
között 2015.06.05-én BER-2-1/2015 iktatószámon létrejött vállalkozási szerződésben
foglaltak alapján megbízom

Inczédy-Kovács Krisztina

vállalkozót
(szül.: 1980. 12. 18., an.: Géczi Piroska,

szig.sz.: 596329RA, regisztrációs száma: 5114057,
adószáma: 67103605-1-30, vállalkozói ny.sz.: 43350286)

lakik: 3245 Recsk, Szent István u. 12. szám alatt)

az alábbi szerv belső ellenőrzésére, valamint a vizsgálatvezetői feladatok ellátására:

Ellenőrzött szerv neve: Bodony Község Önkormányzata
Ellenőrzés tiDusa: Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés tár2ya: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának ellenőrzése
Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a belső szabályozottság

biztosított-e a támogatások igénylése és felhasználása
szempontjából, pénzügyi rendezése szabályszerűen
történt-e, a kifizetések alá vannak-e támasztva a szükséges
dokumentumokkal.

A belső ellenőr jogosult Bodony Község Önkormányzatának, illetve felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek belső ellenőrzésére, tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a Belső
Ellenőrzési Kézikönyv, valamint Bodony Község Onkormányzat 2019. évre elfogadott belső
ellenőrzési munkaterve alapján végzi.

Fent nevezett személy a megbízás tárgyát illetően minden ügyiratba betekinthet, azt a
helyszínről elviheti, arról másolatot készíthet.

Ez a megbízás 2019. november 29-től a lezárt ellenőrzési jelentés leadásáig érvényes.

A megbízott belső ellenőr a megbízólevél felmutatásával egyidejűleg a személyazonosító
igazolványa felmutatásával — köteles személyazonosságának igazolására.

Dér Tamás
Aljegyző

Recsk, 201 9~noven,6er 21
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Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. július 9.

BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
2: 36/544-173

E-mail: poig.hiv@bodony.hu

„•0*’

Határozati Javaslat

Bodony Községi Önkormányzat képviselő testülete BER-29-3/2019. iktatószámú 2020-2023 évekre

az önkormányzat stratégiai belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Igármester
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Bodony Községi Önkormányzat
‚ . . ii „ ‚ .strategiai belső ei~enorzesi terve

2020 — 2023

Készítette: In~zédy-Kovács Krisztina
Reg belső ellenőr

5114057
iNCZÉDY~0’~»’~ KRISZTINA

3245 RecSk, Szent ~. Út 12.
Tel.: 06~3O/364761 2

Adószám: 67103605~~’1~30
NyiW.SZ. 43350286

KISADÓZÓ





A költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 30. * (1) bekezdése alapján a belső ellenőrzési
vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú
céljaival - meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő
négy évre, és az alábbiakat tartalmazza:

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
b) a belső kontrollrendszer általános értékelését;
c) a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
e) a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek

tekintetében;

O az a.)-c.) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési
gyakoriságot.

A Bkr. 31. * (1) bekezdés alapján a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai
ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Az
éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján
felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell
alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az
éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb
időn belül ellenőrizni kell.

A stratégiai ellenőrzési terv hatálya

A stratégiai ellenőrzési terv Bodony Községi Önkormányzatra (továbbiakban: költségvetési
szervek) terjed ki 2020-2023. időszakra vonatkozóan. A stratégiai belső ellenőrzési tervbe
nem konkrét ellenőrzési feladatok kerülnek beépítésre, hanem a belső ellenőrzés átfogó
céljaira, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára, prioritásaira
fókuszál.

A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.

Hosszú távú eélkitűzések, stratégiai célok

A belső ellenőrzés, mint független, tárgyilagos rendszer, általános stratégiai célja, hogy
hozzájáruljon a költségvetési szerv által kitűzött célok eléréséhez, az ellenőrzött szervezet
működését fejlessze, és eredményességét növelje.
A belső ellenőrzés ezen célkitűzések teljesítéséhez kíván hozzájárulni az alábbi ellenőrzési
munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok megfogalmazásával és megvalósításával:

- az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony, eredményes működtetésének szakmai támogatása;

- az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek tekintetében az
ellenőrzés stratégiai célja, hogy elősegítse a gazdálkodás hatékonyságát,
eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott
feladatellátási követelményelmek megfelelő teljesítése mellett.

- a pénzeszközök takarékos felhasználásának elősegítése;
- a belső kontrollrendszer működésének folyamatos értékelése, hogy az a

jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelel-e;
- az önkonnányzat komplex szabályszerűségi-, pénzügyi- vagy rendszerellenőrzésének

elvégzése - a kockázati kitettségétől függően - 1-4 évente;
- a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtésében, az egyensúly megőrzésében

való közreműködés;
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- a pénzügyi szabálytalanságok megelőzésében, a pénz-és vagyongazdálkodási
fegyelem javításában való közreműködés;

- a belső ellenőrzésekre készített intézkedési tervek megvalósulásának nyomon
követése;

- ellenőrzési lefedettség növelése;
- ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok

megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok
megelőzése, feltárása érdekében;

Fentiekkel összhangban a következő évek ellenőrzési terveinek összeállítása során ezek
lesznek a hangsúlyos elemek, figyelembe véve a kockázatelemzések által feltárt egyes
vizsgálandó területek további tervezendő ellenőrzési területeit is.
A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak
szerint tanácsadási tevékenységgel is hozzá kell járulni a szervezeti és vezetői célok
eléréséhez, amelyet a függetlenség és objektivitás elveinek sérülése nélkül kell elvégezni.

A belső kontroflrendszer általános értékelése

A belső kontrollrendszer kiépítésének alapvető célja a pénzeszközökkel, vagyonnal történő
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 69 ~-a kimondja, hogy a belső
kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében
kialakított folyamatrendszer. A belső kontrollrendszer működtetésének célja, hogy a
költségvetési szerv:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan,
hatékonyan és eredményesen hajtsák végre;

- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket;
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű

használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki
köteles — a Szervezet minden szintjén érvényesülő — megfelelő kontrollkörnyezetet, integrált
kockázatkezelési rendszert, kontrolitevékenységeket, információs és kommunikációs
rendszert, valamint monitoring rendszert működtetni és fejleszteni.

A költségvetési szervnél a működés folyamatára és sajátosságaira való tekintettel kialakításra
kerültek mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesülhet a
feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. A belső kontrollrendszer, s ennek
keretében az eljárások, szabályzatok alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat.

A belső ellenőrzés a költségvetési szervek céljainak elérése érdekében a soros ellenőrzések
alkalmával az ellenőrzés tárgyához kapcsolódóan elemzi, vizsgálja és értékeli a
kontrollkörnyezet szabályszerűségét és naprakészségét, az integrált kockázatkezelési rendszer
működését, a kontrolltevékenységek gyakorlását, az információs és kommunikációs rendszer
valamint a nyomon követési rendszer működését.

Kockázati tényezők és értékelésük

A belső ellenőrzés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázati tényezők
beazonosítása a költségvetési szervek fő célkitűzéseinek tükrében. A kockázatelemzés során
beazonosított egyes kockázati tényezők nem függetlenek egymástól.
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Kockázatnak tekintünk minden olyan eseményt, cselekményt, mulasztást, egyéb tényezőt,
amely lényegi befolyással lehet a szervezet célkitűzéseinek megvalósítására. Egy kockázat
minden esetben két összetevőből áh: a bekövetkezés valószínűsége és bekövetkezés esetén a
kiváltott hatás.

A kockázatelemzés az első lépés ahhoz, hogy az éves ellenőrzési tevékenységet az
Onkormányzati Hivatal vezetőjével egyetértésben meghatározott belső ellenőrzési fókusszal
összehangolják.

A stratégiai ellenőrzési ten’ kialakításakor az önkormányzat vonatkozásában a tevékenységet
befolyásoló valameirnyi kockázati tényező figyelembe vételre került, Úgy, mint:

- általános külső és belső ellenőrzési környezet,
- működési környezet kockázatai,
- a szervezet, a működés összetettsége,
- a pénzügyi és számviteli rendszerek megbízhatósága,
- a gazdálkodási tevékenység informatikai támogatottsága,
- a dolgozói állomány gyakorlottsága és hozzáértése,
- a szervezetre ható külső nyomás.

Az önkormányzat főbb kockázati tényezői és azok ellenőrzési prioritása:
- A gazdasági, jogi és szabályozási, politikai környezet folyamatos változásával a helyi

szabályozások naprakészsége nehezen biztosítható, ezért ezek rendszeres ellenőrzése
elengedhetetlen.

- Az önkormányzat feladatainak változása, strukturális átrendeződése.
- Költségvetési szerv átszervezésből adódó kockázatok.
- A költségvetésben tervezett bevételek elmaradása, előre nem tervezett kiadások

felmerülése. forráshiányból adódó kockázat.
- Az eladósodottság megfékezése érdekében a működési költségek szabályos,

gazdaságos és hatékony felhasználása. A belső kontrollrendszer megfelelő
működtetése esetén közepes kockázatot hordoz magában.

- A meglévő bevételek és Új források szabályszerű elszámolása és beszedése.
- Az önkormányzat bevételeinek jelentős hányadát állami támogatások teszik ki. A

gazdasági válság következményeként a támogatások nagysága elmaradt.
- Alapvető érdek, hogy az állami támogatások igénybevétele, felhasználása

szabályszerűen valósuljon meg, a pénzeszközökkel való elszámolás megfelelő
szervek felé határidőben megtörténjék. A támogatások alapját képező adatokból nyert
mutatószámok valódiságát és teljes körűségét magas kockázatuk miatt adott ellenőrzés
tárgyához kapcsoltan minden esetben vizsgálni kell.

- A számviteli rendszerek megbízhatósága. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében
vizsgálandó, mivel kiemelt kockázatot hordoznak magukban.

- A szervezet működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és
utasítások érvényesülése a gyakorlatban. A számviteli- és bizonylati rend betartása.

- Megfelelő inforinációáramlás és információnyújtás a költségvetési szerveken belül.
- Kötelezettségvállalások, szerződéskötések, pénzügyi elszámolások és teljesítések

szabályszerű végrehajtása. Folyamatos visszatérő ellenőrzés keretében vizsgálandó,
mivel kiemelt kockázatot hordoznak magukban.

- A vagyonvédelem, vagyonnal való megfelelő gazdálkodás.
- Európai Uniós és hazai pályázati források szabályszerű felhasználása. Elindításuk előtt

kiemelten vizsgálandó kockázati tényező, hogy megvalósítása mennyiben szolgálja az
önkormányzatok kötelező vagy önként vállalt feladatait, felmérendők az
önkormányzatok felhalmozási lehetőségei, vizsgálandó, hogy a közbeszerzési törvény
szerint jártak-e cl.
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- Közbeszerzések szabályozottsága; a közpénzek felhasználást szabályozó
közbeszerzési törvény szerinti közbeszerzési eljárások lebonyolítása; az önkormányzat
érdekeinek biztosítása, és érvényesülése az eljárásokban, mind-mind magas kockázatú
terület, ezért ellenőrzése kiemelt fontosságú.

- Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásainak rendeltetésszerű felhasználása.
- Az éves elemi költségvetési beszámolók megbízhatósága, a számviteli alapelveknek

való megfelelése. Magas kockázatú terület lévén a teljes beszámoló vagy aimak
valamely részterülete évente vizsgálandó.

- A belső kontrollrendszer hatékony működtetése. Folyamatos visszatérő ellenőrzés
keretében vizsgálandó, mivel kiemelt kockázatot hordoz magában.

- Korábbi ellenőrzések tapasztalatainak hasznosítása. Kedvezőtlen folyamatok,
jelenségek elhárítása, megszüntetése.

A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv, valamint a zavartalan
feladateHátáshoz szükséges erőforrások

Az Önkormányzat külső szolgáltató útján gondoskodnak a belső ellenőrzési vezetői és az
operatív munkát támogató belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.

A külső szolgáltató igénybevétele mentesíti az Önkormányzatot a humánerőforrás kapacitás
felmérés és létszámgazdálkodás alól.

A költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásához az államháztartásért
felelős miniszter engedélye szükséges, amellyel a külső szolgáltató rendelkezik. Képesítése és
szakmai gyakorlata megfelel a belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető számára előírt
követelményeknek.

A külső szolgáltató szakmai továbbképzéseken, konzultációkon folyamatosan részt vesz,
illetve a feladatellátásához szükséges informatikai háttérrel rendelkezik.

Az ellenőrzés célja a jogszabályokban előírtaknak való minél magasabb szinten történő
megfelelése. Törekszik az ellenőrzések minél tökéletesebb előkészítésére, az egységes
eljárások kialakítására, biztosítja az ellenőrzési megállapítások megalapozottságát.
A vizsgálati eljárások, a módszerek, a jelentések tartalmi követelményeinek megléte
szükséges, a belső ellenőrzési kézikönyv, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és az
államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutatók előírása szerint.

Az Önkormányzati Hivatalban a helyszíni ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek
biztosítottak,

Ellenőrzési prioritások és az ellenőrzési gyakorisága

Az adott évi ellenőrzési terv összeállításánál a vizsgálandó területek esetében a vonatkozó
jogszabályi előírásokon felül figyelembe kell venni a költségvetési szerv szervezet
struktúrájában vagy tevékenységében bekövetkező változásokat is.

A belső ellenőrzés által kiemelten kezelt területek az Önkormányzatot tekintve:
- a belső kontrollrendszer részét képző szabályzatok naprakészsége és az abban

foglaltak érvényesülése a gyakorlatban,
- a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások ellenőrzése,
- az Európai Uniós és/vagy hazai forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok

teljesítésének ellenőrzése,
- a gazdálkodási szempontból lényeges hatású feladatok, területek ellenőrzése,
- az állami hozzájárulások és támogatások igénylése és elszámolása jogszabályi

előírásoknak való megfelelése,
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- a gyermekétkeztetés megszervezése, működtetésének szabályszerűsége,
eredményessége

- az Onkormányzat által nyújtott támogatások felhasználása, elszámolása;
- a számviteli előírások érvényesülése, bizonylati rend és okmányfegyelem helyzete;
- az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, eredményessége;
- az előirányzatokkal való gazdálkodás hatékonysága, gazdaságossága, eredményessége;
- a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló valódiságának vizsgálata,
- a költségvetési év eredményeként keletkezett pénzmaradvány vizsgálata, az

összetevők keletkezésének elemzése,
- a külső ellenőrzések megállapításait követő intézkedések eredményességének

vizsgálata.

Az ellenőrzések kiemelt területeit minden évben felül kell vizsgálni és a megváltozott
feladatokhoz, körülményekhez igazítani.

Az éves ellenőrzési terv összeállítása során ellenőrzési prioritást élveznek azok a vizsgálandó
területek, amelyek a ko~kázatelemzés során kimagasló értéket mutatnak.

Záradék:

Jóváhagyta: B~dony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
sz. határozattal





BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármesterétől
~: 3243 Bodony, Liget utca 2.

t: 36/54.4-173
E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Bodony Községi Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendeletét ezt megelőzően 2019.
7.-én módosítottuk.

ecem er

December hónap folyamán az alábbi bevételekkel, átcsoportosításokkal vált szükségessé a
költségvetési rendelet módosítása:

. Szociális célú állami támogatás csökkentése

bevétel — étkezési térítési díjak

Ezen többlet forrásokat pénzeszköz átadásra használtuk, az évek óta húzódó többlet társulási
költség átutalására.

Felhalmozási kiadásokból a befizetett fordított ÁFA összegét átcsoportosítottuk a dologi kiadások
közé.

a szünidei étkezés csökkent igénybevétele miatt
.

.

.

.

.

helyi adók

területalapú támogatás

közmunka program támogatása

projekt támogatása

-25.650 Ft

220.000 Ft

3.000.000 Ft

1.005.000 Ft

1.000.000 Ft

347.860 Ft

Többlet

MVH

Start

1.4.3.

Bodony, 2020. július 9





Bodony Községi Önkormányzat .. .12020 (.)önkormányzati
rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli cl:

A rendelet hatálya

1. ~

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületére terjed ki.

2. ~ _____

1. A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az
áláb~k~hWálf~ítja meg:

Eredeti e Módosított ci

Költségvetés főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft

Ezen belül:

o felhalmozási célú bevétel:
37.354.368 Ft 39.852.228 Ft

o felhalmozási célú kiadás:
142.139.904 Ft 134.071.420 Ft

Ebből:

Beruházási kiadások35.36 1.949
Ft 55.320.325 Ft

Felújítási kiadásoklo6.777.955
Ft 78.751.095Ft

működési célú bevétel:
87.989.882 107.335.126 Ft



működési célú kiadás:
113.804.291 Ft 152.839.103 Ft

Ebből:

. SZ’nx’~~, ~
29.279.598 Ft 32.779.598 Ft

müi&aadókat terh. jár 5.060.410
Ft 5.822.289 Ft

o dologi jellegű kiadások
68.177.083 Ft 79.767.OlOFt

szociális célú kiadások4.780.000
Ft 4.780.000 Ft

o egyéb működési célú kiadások
6.507.200 Ft 23.525.200 Ft

o elvonások. bef~zetések
205.006Ft——————--——-—---—----

o tartalék
5.960.000 Ft~~~~____

• Finansz bev — maradvány
134.599.945 Ft 145.159.609 Ft

o Finanszírozási kiadás4.000.000
Ft 5.436.440 Ft

3. ~

(I) Az 1/2019 (II. 16.) önkormányzati rendelet 1., 1/a. és 2. melléklete helyébe e rendelet 1..
1.a, és 2. melléklete lép.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés
végrehajtása során kell alkalmazni.

Bodony, 2020. 06. 29.

Vince János Fábián Antónia
polgármester al/egyző



Bodony község 2019 évi módosított bevételi terve
1. melléklet

Ft-ban
1. Működési bevételek 2019. eredeti 2019.módositott

Saját bevételek összesen: 19 731 280 22 951 280

1. intézményi működési bevételek 8 731 280 8 951 280

1.1 Étkezési térítési díjak 4 095 112 4 315 112

1.2 Továbbszámlázott közüzemi díjak 235 000 235 000

1.4Kamat 40000 40000

1.5 Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA 2 127 192 2 127 192

1.6 Egyéb bevételek 2 233 976 2 233 976

2. Önkormányzatok sajátos működési hey. 11 000 000 14 000 000

2.1. Helyi adók 9 500 000 12 500 000

2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő 150 000 150 000

2.1.2 Iparűzési adó 5 850 000 8 350 000

2.1.3 Kommunális adó 3 500 000 4 000 000

2.2 Átengedett központi adók 1 500 000 I 500 000

2.2.1 Gépjárműadó I 500 000 I 500 000

2.2.2Helyi adókhoz kapcs. pótlék’ bírság. egyéb bevétel O

2.2.3 Talajterhelési díj O

3. Közhatalmi bevételek

II. Támogatások 35 911 020 41 273 385

I. Önkormányzatok költségvetési tám. 35 911 020 41 273 385

1.1 Feladat finanszírozás 35 911 020 41 273 385

111. Véglegesen átvett pénzeszközök működésre 69 386 950 43 110 461

1. Működési célra átvett 32 347 582 43 110 461

1.1 MEP- től átvett 19 200 000 19 200 000

1.2 Munkaügyi Központtól átvett 9 008 437 9 008 437

1.3 Egyéb célra átvett 4 139 145 14 902 024

2. Felhalmozási célú bevételek 37 039 368 39 537 228

2.1 Felhalmozási célú saját bevétel 1 150 000

2.2 Felhalmozási célra átvett pe. - külterületi utak 37 039 368 37 039 368

2.3 Egyéb felújítási célra átvett 0 1 347 860

Bevétel összesen: 125 029 250 146 872 354

ÉRV által átadott szerződés szerint N°t fel halnioú~i célú) 315 000 315 000

IX. Pénzforgalom nélküli hey /várható szabad maradvány 134 599 945 145 159 609

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 259 944 195 292 346 963





fl.
BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként

1/a. melléklet

Kormány 2019’ évi módosított előirányz~tt
Megnevezés zati . . . .. ‚ . Felhalmozási

.‚. ‘~ Mukodesi Közhatalmi Kapott Penzeszkoz Felhalmozasi ..sflflnCiu ‚ . . . Maradvány ‚ ‚ péneszkoz- Osszesen
bevetelek bevetelek támogatás atvetel céin bevetel átvételek

Kormányzati tunkciói a
el nem számolható 90 600 14 000 000 14 000 000
bevételek
Szennyvíz gyujtese, 52 020 85 050 315 000 400 050
tisztitasa, elhelyezese

Kozutak,hidak 45 160 37039368 37039368
uzenieltetese

Szociális étkeztetés 107 051 5 420 792 5 420 792

Lakóingatlan 13 350 266 700 266 700
berbeadasa, uzemelt.

Önkoimányzati 11 130 71 750 1005000 145159609 1 150000 147386359
jogalkotas

Önkormányzati 18010 41 273385 41273385
finanszirozas

Háziorvosi alapellátás 72 1 11 19 200 000 19 200 000

Start kbzfoglalkoztatás 41 232 2 809 838 9 008 437 1 000 000 12 818 275

Kozmúvelodési
feladatok, kultutház 82 092 240 000 13 897 024 347 860 14 484 884
múkodés

Koztemetó fenntartás 13 320 57 150 57 150

ÖNKORI%’LBEVÉT. 8 951 280 14 000 000 41 ~73 385 43 110 461 145 159 609 2 497 860 37 354 368 292 346 963





BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNyZAT 2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat kiadásai kormányzati ínakciónként és jogcímenként

2. melléklet Ft-ban

2019. cvi módosított előirányzat

Szak. M.adókaMegnevezés Dologi Pénzeszi’ FinauszirFelbalmofeladat Szcmel3i t terI’. ~dások± Szociális Támog.ért Át- oz.ási Tartalék Összesen
kiadások . kiadasok zási kiad.juttatás jár. és elvonások adások kiadások

57k C.

Viztermeles, -kezelés,-ellátás 63 020 177 800 5 018 000 5 195 800

Szennyvíz gyűjtése. tisztitása,
52020 100000 427050 527050

elhelyezése

Egyéb mos, építése 45 220 1 320 800 1 320 800

Közutak. hidak üzemeltetése 45 160 9 398 438 73 162 411 82 560 849

Szociális étkeztetés 107 051 5 638 942 5 638 942

r kóingatlan bérbeadása,
13 350 382 270 382 270

üzemelt.

Épitményűzemeltetés 13 390 3 223 509 650 519 884 800 4 758 828

Zöldterület kezelés 66 010 2 235 200 2 235 200

Önkormányzati jogalkotás 11 130 3 540 189 705 057 3 736 744 17 676 059 286 184 15 514 010 5 436 440 I 150 000 48 044 683

Közvilágítás 64 010 1 905 000 1 905 000

Város- és községgazd. m,n,s.
66020 4420000 861 900 2989340 25 197419 33468659

szolgáltatások

Önkormányzatok elszámolásai 18 010 205 006 205 006

Háziorvosi alapellátás 72 III 19 508 750 19 508 750

Háziorvosi ügyeleti ellátás 72 112 1 752 000 1 752 000

Szünideiétkeztetés 104037 116850 116850

r rmekvédelmi ellátások 104 051 6 796 6 796
%i

Házi segítségnyújtás 107 052 276 329 276 329

Jelzörendszeres
107 053 161 832 161 832

segitségn3~jtás
Egyéb önkormányzati eseti

107060 3108325 4780000 7888325
pénzbeli ellátások

Start közfoglakoztatás 41 232 4 989 900 486 515 3 879 238 2 081 530 II 437 183

Civil szervezetek működési
84031 100000 100000

támogatása

Könyvtári szolgáltatások 82 042 480 000 93 600 I 873 250 2 446 850

Közmúvelödési intézmények
82092 15926000 2985698 19959 163 16419000 4810000 60099861

működtetése

Köztemető fenntartás 13 320 200 000 39 000 800 100 1 270 000 2 309 100

ÖMCORMÁNYZ’4T 32779598 5822289 79972016 4730000 17676059 5849141 134071420 5436440 5960000 292346963
KIADÁSAI ŐSSZFSEN





Bodony Községi Önkormányzat 2/2020 (VII.16.) önkormányzati
rendelete

Bodony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019 (II. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Bodony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya az önkormányzat képviselőtestületére terjed ki.

2. ~

1. A Képviselő-testület Bodony Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az
alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti e Módosított ei

Költségvetés főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft

Ezen belül:

felhalmozási célú bevétel: 37.354.368 Ft 39.852.228 Ft

felhalmozási célú kiadás: 142.139.904 Ft 134.071.420 Ft

Ebből:

Beruházási kiadások 35.361.949 Ft 55.320.325 Ft

Felúj ítási kiadások 106.777.955 Ft 78.751.095Ft

működési célú bevétel: 87.989.882 107.335.126 Ft

működési célú kiadás: 113.804.291 Ft 152.839.103 Ft

Ebből:



személyi jellegű juttatások 29.279.598 Ft 32.779.598 Ft

munkaadókat terh. jár 5.060.410 Ft 5.822.289 Ft

dologi jellegű kiadások 68.177.083 Ft 79.767.OlOFt

szociális célú kiadások 4.780.000 Ft 4.780.000 Ft

egyéb működési célú kiadások 6.507.200 Ft 23.525.200 Ft

elvonások. befizetések 205.006Ft

tartalék 5.960.000 Ft

Finansz bev - maradvány 134.599.945 Ft 145.159.609 Ft

Finanszírozási kiadás 4.000.000 Ft 5.436.440 Ft

3. *

(I) Az 1/2019 (II. 16.) önkormányzati rendelet I., I a. és 2. melléklete helyébe e rendelet I..
l.a. és 2. melléklete lép.

(~2)*rendelet~a-kihirdetését~követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés
végrehajtása során kelt alkalmazni.

ce János Fábián Antónia
polgármester alje~cő



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

4 ~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
; t: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Tisztelt Képviselők!

A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotása;

Az önkormányzatok a központi zárszámadás megalkotásához ás az államháztartás mérlegeinek

elkészítéséhez évközi és év végi beszámolót kötelesek készíteni, amelyben számot adnak a

végrehajtott feladatokról, a gazdálkodás eredményeiről, a problémákról, ás a vagyon

gyarapod~ól~Érk~ben a ké~~i~éIő:tI~füIécátwéji a féfáditikvéj?éH~jf~áréTvé~én

részletesen megtárgyalja azt és az elfogadásáról zárszámadási rendeletet alkot, amely szöveges

indokolással és számszakilag is alá van támasztva. A számszaki részben a bevételek teljesítését

bevételi nemenként, a kiadási előirányzatok felhasználását intézményenként, a polgármesteri

hivatal feladatainak teljesítését feladatonként, a beruházásokat és felújításokat feladatonként

mutatja be. Számot ad az általános és céltartalékok terhére megvalósított feladatokról is. A

szöveges részben pedig ismerteti azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták a tárgyidőszakban

ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását.

Bodony, 2020. július 9. N
János

polgármester





Bodony Község Önkonizányzata Képviselő-testületének
/2 020. ( ) számú rendelete

űz Onkorniányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszánzadásáról

Az önkormányzat képviadő~testülete Magyarország helyi őnkormányzatakól _szóló. 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. * (4) bekezdés b. pontja. valamint az államháztartásról szóló. 2011. évi
CXCV törvény 23 ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. ~ A rendelet hatálya az önkormányzatra. valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed
ki. Az önkormányzat -2018. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat. valamint az
önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.

Onkormáiiyzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. ~ A képvise1ö-te~tüle?~ önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesít~sé{~alábbiak szerini
fogadja cl:

Előirányzat Er&lifi Módosított . . . 7t~ T~lfe~íf~
‚ „.‚ .... 2019. en teljesites .megnevezese eloiranyzat eloiranyzat alakulasa

Kiadások főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft 294.779.170 Ft 100.83%
Bevételek föösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft 359.234.398 Ft 122.88%

I. A költségvetési bevételek

3. ~ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit
- eredeti előirányzatait.
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést,

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. ~ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az dv végi teljesítést,

az 2/A. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban, tartalmazza.

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 3 számú melléklet tartalmazza.

1



III. A költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkeiónként

5. ~ (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait. előirányzat-teljesítését, á teljesítés
alakulását kormányzati ~.inkciónként a 1/A, valamint a 2/A. számú melléklet tartalmazza.

IV.Arnaradvány~
6. ~ (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett’ jogszabályok szerint
felűlvizsgált maradványa 64.455.228 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

~{2) Az onkormanyzat kepviselo-testulete az önkomián~yzat 2U19. evi gazdaikodarsuian ketetketeW
jogszabaly szei int feluhizsgalt mai ad\ anyat \ alamint annak felhasznalasat a 4 szamu melleklet
szerint hagyja jóvá.

V. Egyéb rendelkezések

7 . ~ Az önkormányzat képviselő—testülete az önkormányzat vagyon kimutatását az 5. sz melléklet
szerint fogadja cl.

8. ~ Az önkormányzatnak 2019. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele
• VP külterületi utak
o TOP Energetikai felújítás községháza ____

o TOP Piac építés
o EFOP-1 .4.3-16. EFOP 2.1.2-16. EFOP-3.3.2-16 számú pályázati támogatások

9. ~ Az önkormányzat a lakosság részére közvetett támogatásokat nem biztosított.

10. ~ 2019 év során az önkormányzat hitel felvétel vagy kötvény kibocsájtás lehetőségével nem élt.

11. ~ 2019 év folyamán az önkormányzat több évre kihatással bíró kötelezettséget nem vállat.

Záró rendelkezések

12. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

polgármester jegyző
Ph.

A rendelet kihirdetve:

Bodony, 2020
jegyző

2



Maradvány elszámolás 2019.

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Alaptevékenység maradvány 64 455 228

Maradvány összesen 64 455 228

Kötelezettségvállalások:
Megelőlegezett állami tám visszakönyvelése 1 436 440

Kötelezettségvállalás összesen 1 436 440

(-
Szabad maradvány 63018 788





B000NY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI TELJESÍTÉS
Felhalmozási kiadások 3. melléklet

Adatok Ft-ban

2019. évi

Megnevezés modosított 2019 Teljesítés
elűiránvzat

1. Beruházási kiadások

I. ímmateriális javak ‘~sárlása I L5. O O

1. Vagyoni értékű jogok vásárlása I 153. 0
2. Szellemi termékek vásárlása 1154.

2. IngatlaBok és kapcsolódo vagyoni értékű jogok vás. 125. 20 440 487 34 741 342

1. Földterületek vásúrlúsu 1251.

2. Telkek vásárlása 1252.

3. Épületek vásárlása, létesitése 1253. 600 000 300 000

4. Külterületi út építés 1254. 28 536 746

5. Piac kialakítás 11 108 438

6. Foglalkoztató kialakitás 3 750 438
7. 1.4.3 Projekt kiadása 350 000

8. ÉMO1 szenyvíz projekt 695 720
3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1335. 2 403 567 3 424 905

1. Ügyvitel—és számítástechnikai eszközök vás. 13151. 0
2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 13152. 2 403 567 3 424 905

1. IKÖZmU~~k~ - eke, tárcsa vásárlás 1 039 000

2. Beszerzések EFOP 2.1.2 pályázathoz 1 364 567
3. Térflgyelő rendszer 3 424 905

3. Ültetvény telepítés 13153. 0
4. Hangszerek vásárlása 13154. 0

4. Járművek vásárlása 1325. 0 0

Használt gk. vásárlása
5. Részvényelc. részesedések, államkötvények ‚7. () 0

1. Részvények. részesedűsek vásárlása KÖZVIL 1712.

6. Beruházási kiadások 22 843 054 48 166 247

7. Beruházási kiadások ÁFA-ja 1821. 3 061 118 3 043 966

Beruházási kiadások összesen 25 905 172 51 210 2(3

2. Felújitási kiadások

1. Ingatlanok felújítása 126, 89 055 869 31 539 773

1. Épületek felújítása 1263. 24 239 377 2 329 027

I Hivatal energetikai korszerűsítés 12 215 755

2 Kultúrház nyilászáró csere 2 329 027

3 Ravatalozó felújítás 1 000 000

4 Foglalkoztató felújítás ( volt védó’nó’i lakás) 11 023 622
2. Egyéb építmények felújítása 1264. 64 816 492 29 210 746

1. Útfelújitások 64 501 492 27 510 746

2. Csatorna/dújítási niunkálatai 315 000 1 700 000
2. Gépek. berendezések és felszerelések felújitás:i 1316. 0

I. Miól.

3. Járművek felújítása 1326.

4. Felújítási kiadások 89 055 869 31 539 773

5. Felújitási kiadások ÁFA-ja 1811. 16 852 708 9 133 774

Felújitási kiadások összesen . . 105 908 577 40 673 547

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre

3. Tartósan adott kölcsönök
1.

I Haztartasoknak nyujtott feihalm celú taniog kólcs 1942. 0



I I i. Dolgozok lakásépítésere, vás nyujtott kolcsonok 194242
Tartósan adott kölcsönők Összesen O

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN 131 813 749 91 883 760



Bodony Község vagyonmérlege 2019 XII. 31.

5. sz melléklet
Adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK 2018 2019
Szellemi termékek
I. Immateriális javak összesen: O
Ingatlanok 1 049 037 832 1 053 203 588
Gépek, berendezések, 12 726 694 10 538 753
Tenyészállatok 384 000 712 000
Befejezetlen beruházások, felújítások 22 078 595 56 029 786
II. Tárgyi eszközök összesen 1 084 227 121 1 120 484 127
Tartós részesedések 2 872 025 2 872 025
Tartósan adott kölcsönök
III. Befektetett pü-ie. összesen 2 872 025 2 872 025
Üzemeltetésre átadott eszközök
IV Üzemeltetésre átadott e. össz. 0
A) Befektetett esz. össz:(l+ll+lll+IV) 1 087 099 146 1 123 356 152
Vásárolt készletek 245 431 86 020
Állatok 1 253 750 1 131 238
B, Készletek Összesen 1 499 181 1 217 258
Lekötött bankbetétek 30 000 000
Pénztárak 598 055 1 140 150
Költségvetési bankszámlák 114 561 554 62 467 387
Idegen pénzeszközök
C. Pénzeszközök összesen: 145 159 609 63 607 537
Követelések működési bevételre 0 166 525
Követelések felhalmozási bevételre 2 539 515 2 539 515
Követelések közhatalmi bevételre 3 018 879 4 537 560
Követelések kölcsönök visszatérülésére 79 807 79 807
Követelés jellegű sajátos elszámolások 2 946 073 3 286 884
DKövetelésekösszesen: I 8584274 10610291
E.Sajátos eszközoldali elszámolások T 15 937 646 1 912 906
F Aktív időbeli elhatárolás T
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: J 1 258 279 856 1 200 704 144

FORRÁSOK 2018 2019
Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 429 744 100 1 429 744 100
Egyéb eszközök induláskori értéke 12 540 743 12 540 743
Felhalmozott eredmény -305 410 244 -294411 576
Mérleg szerinti eredmény 25 684 410 -81 570 652



1 162 559 009
825 627

1 066 302 615
825 627

G) Saját tőke
Kötelezettségek dologi kiadásokra
Kötelezettségek felújításokra 1 464 877 1 464 877
Kötelezettségek pénzbeni juttatásra O
Kötelezettségek hitel törlesztésre 4 000 000 4 000 000
Kötelezettség állam általi megelölegezésre 1 436 440 1 349 994
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1 173 499 2 573 934
H) Kötelezettségek összesen: 8 900 443 10 214 432
K Passzív időbeli elhatárolások 86 820 404 124 187 097
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 258 279 856 1 200 704 144



Bodony Község Önicorínányzata Kép viselő-testületének
3,’2020.(VILJ6..) számú rendelete

űz Onkormányza’ 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló. 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. ~ (4) bekezdés b. pontja, valamint az államháztartásról szóló, 2011. évi
CXCV törvény 23 ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2019. évi zárszámadásról az
alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. ~ A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed
ki. Az önkormányzat -2018. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az
önkormányzat költségvetési szerveinek adatait tartalmazza.

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. ~ A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint
fogadja el:

Előirányzat Eredeti Módosított P.... Teljesítés
. ~.. ~.. 2019. cvi teljesites .megnevezese eloiranyzat eloiranyzat alakulasa

Kiadások főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft 294.779.170 Ft 100,83%
Bevételek főösszege 259.944.195 Ft 292.346.963 Ft 359.234.398 Ft 122,88%

I. A költségvetési bevételek

3. ~ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit
- eredeti előirányzatait,

( - a modositott eloiranyzatokat,
- az év végi teljesítést,

az I. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. ~ (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést,

az 2/A. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban, tartalmazza.

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 3 számú melléklet tartalmazza.

1



III. A költségvetési kiadások és bevételek kormányzati funkciónként

5. * (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés
alakulását kormányzati iünkciónként a 1 A. valamint a 2 A. számú melléklet tartalmazza.

IV. A maradvány
6. ~ (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint
felülvizsgált maradványa 64.455.228 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett,
jogszabály szerint felülvizsgált maradványát, valamint aimak felhasználását a 4. számú melléklet
szerint hagyja jóvá.

V. Egyéb rendelkezések

7 . ~ Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat vagyon kimutatását az 5. sz melléklet Q
szerint fogadja el.

8. ~ Az önkormányzatnak 2019. év során Európai Uniós forrásból származó bevétele
. VP külterületi utak
. TOP Energetikai felújítás községháza
. TOP Piac építés
. EFOP-1.4.3-16, EFOP 2.1.2-16, EFOP-3.3.2-16 számú pályázati támogatások

9. ~ Az önkormányzat a lakosság részére közvetett támogatásokat nem biztosított.

10. * 2019 év során az önkormányzat hitel felvétel vagy kötvény kibocsájtás lehetőségével nem élt.

11. ~ 2019 év folyamán az önkormányzat több évre kihatással bíró kötelezettséget nem vállat.

Záró rendelkezések

12. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

~

A rendelet kihirdetve:

‚ (
~ ~kkO~&~Bodony, 2020. július 16.



BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

~: 3243 Bodony, Liget utca 2.
t: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat részt szeretne venni a Magyarországi Zsidó Örökség Köza apítvány

Zsidó temető rekonstrukciós program II. szakasz pályázatán.

Településünkön található a Bodony 348 helyrajzi szám alatt 2368 m2 területű Izraelita Hitközség

tulajdonában lévő gondozatlan temető. Önkormányzatunk 2020. június hó 8. napján kelt

~e~yüttiWűködéEi

fl~ megállapodást kezdeményezett a Gyöngyösi Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita

Anyahitközség szervezettel (3200 Gyöngyös, Táncsics Mihály utca 17.). A Magyarországi Zsidó

Hitközségek Szövetsége támogatói nyilatkozatát megküldte önkormányzatunk részére, melyben

hozzájárulását adta a temető rekonstrukciójára támogatási kérelem benyújtásához.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Zsidó temető rekonstrukciós program II. szakasz elnevezésű felhívására Bodony 348 helyrajzi szám

alatt 2368 m2 területű Izraelita Hitközség tulajdonában lévő temető rekonstrukciójára. A

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak

benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. július





FELHÍVÁS
támogatási lehetőségre

Ez európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg
gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális
örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel
ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos

tudása fejlesztésének elősegitésére

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapitvány, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) az
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt
egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglalt
kormányzati szándék megvalósítása céljából támogatási lehetőségre történő felhívást (a
továbbiakban: Felhívás] tesz közzé

„Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén
található/fellelhetó Jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő

zsidó sirkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá
a kulturális örökség megismerésében, védelmében,

megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése,
különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének

elősegítésére”
tárgyban,

összhangban
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény [a továbbiakban: 1999. évi XLIII.
törvény).

. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: közfoglalkoztatásról szóló törvény),
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.),
az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéröl szóló, Faróban, 2005. év október
27. napján elfogadott keretegyezménye (a továbbiakban: Egyezmény), illetve az Egyezmény
kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény,

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (!. 11.) Korm. rendelet,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Ávr.),

‘ a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.
1) Korm. renddelet [a továbbiakban: 145/1999. (X. 1,) Korm. rendelet],

. a közfoglalkoztatáshoz nyújthatótámogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet,

. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet),

• a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 8/2016. (111,25,) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet),



a az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában

foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat (a
továbbiakban: Korm. határozat),
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a zsidó temetők tárgyában 2012. évben elfogadott
1883. számú határozata (a továbbiakban: ET 1883/2012. számú határozata)

vonatkozó rendelkezéseivel.

FIGYELEMI Jogszabályváltozás esetén a jelen Felhívásban foglaltak módosulhatnak.
A Felhívás részét képezi az „az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén
található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sirkertek, sírhelyek
rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében
való minél szélesebb társadalmi részvétet ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék
kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítése érdekében, felhívás alapján
igényelhető támogatási kérelem benyújtásához” című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató),
amely letölthető a Támogató honlapjáról: www.mazsok.hu.

A Felhívás keretében támogatási igény (a továbbiakban: Kérelem) a jelen Felhivásban, továbbá az
Útmutatóban foglaltak szerint nyújtható be.

1. A Felhívás célja

A Felhívás elsődleges célja, hogy — összhangban a Korrn. határozat 1. pontjában foglaltakkal, ás
figyelembe véve az Egyezmény elveit ás az ET 1883/2012. számú határozatban a tagállamok számára
megfogalmazott ajánlásokat — támogatást nyújtson a magyarországi zsidó sírkertek, illetve zsidó
sirhelyeket tartalmazó temetőrészek vagy temetőn kívüli területek, továbbá korábban zsidó
temetőként használt területek (a továbbiakban együtt: temető) tulajdonosainak, fenntartóinak a
temető fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárításához, a síremlékek, és a temetőkben található
épületek, kerítések, épitmények megóvását szolgáló felújitásokhoz, továbbá az emlékezést szolgáló
beruházásokhoz.

További célok:
a közfoglalkoztatottaknak a támogatott tevékenységek megvalósításába való bevonásával a
zsidó kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb
társadalmi részvétel elősegítése;

• a fiatal nemzedék zsidó kulturális örökséggel kapcsolatos tudásának gyarapítása olyan iskolai
közösségi szolgálat programok megvalósításán keresztül, amelyek biztosítják, hogy a tanulók
közreműködjenek egy adott temető gondozásában, illetve a temető és annak fekvése szerinti
település(ek) zsidó lakosságának történetével összefüggő ismeretek gyűjtésében,
feldolgozásában ás közreadásában;

• a Felhívás keretében nyújtott támogatásból felújított temetők folyamatos gondozásának,
karbantartásának, védelmének biztosítása.

2. A támogatás formája és mértéke

2.1. A Felhívás keretében benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás igénybevételéhez saját forrás biztosítása nem kötelező.

2.2. A támogatás intenzitása — a Felhívás 2.3. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett — 100%.
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2.3.A támogatott tevékenységek megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek 100%-a
elszámolhatá. Amennyiben a Kérelmet benyújtó (a továbbiakban: Kérelmező), a közfoglalkoztatásról
szóló törvény 1. 5 (3) bekezdése szerint közfoglalkoztató lehet, és a támogatott tevékenységek egy
részét közfoglalkoztatottak bevonásával valósitja meg, az adott tevékenységekkel közvetlenül
összefüggő költségeknek egy részét a közfoglalkoztatási program keretében számolhatja el és csak a
fennmaradó rész kerülhet elszámolásra jelen Felhívás keretében. A 2.2. pontban meghatározott
támogatási intenzitás a Jelen Felhívás keretében igényelhető támogatás, Illetve elszámolható
költségek értéke alapján került meghatározásra.

A közfoglalkoztatási program lebonyolítására vonatkozó további információkat az Útmutató
tartalmaz.

2.4. Az igényelhető támogatás összege

A Felhívás keretében maximum brutt6 20.000.000 Ft igényelhető temetőnként.

Az igényelhető támogatás mértékének számitásánál a közfoglalkoztatási program keretében
elszámolni kívánt költségeket nem kell figyelembe venni,

2.5. A támogatás 100 %-os előleg formájában kerül biztositásra.

3. Kérelem benyújtására jogosultak

3.1. A Felhívás keretében Kérelmet nyújthat be

3.1.1. az Ehtv. 10. 5-a szerinti egyházi jogi személy (GFO 551, GFQ 552, GFO 555), nevezetesen
bevett zsidó egyház és annak belső egyházi Jogi személye [a továbbiakban együtt: vallási
szervezet] valamint a helyi önkormányzat (GFO 321), amennyiben működő vagy lezárt zsidó
temető, Illetve korábban zsidó temetőként használt terület tulajdonosa, illetve — a tulajdonos
megbizása alapján vagy önként — gondoskodik a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről,
gondozásáról,—valamint zsidó temető felújítással és karbantartással foglalkozó, Magyarországon
bejegyzett Alapítvány vagy Egyesület [a továbbiakban együtt: Alapítvány)- vallási szervezet és
Alapítvány - együtt Kérelmező.

3.1.2. Az a zsidó vallási szervezet vagy helyi önkormányzat, valamint zsidó temető felújítással
és karbantartással foglalkozó, Magyarországon bejegyzett Alapítvány vagy Egyesület, feltéve,
hogy (i) a temető tulajdonosa vagy fenntartója vagy (ii) rendelkezik a temető tulajdonosának
vagy fenntartójának az írásbeli engedélyével ahhoz, hogy a támogatni kért tevékenységet
megvalósítsa.

3.2. Egyéb feltételek:

Amennyiben a 3.1.1. pont szerinti Kérelmező nem a temető, illetve a terület tulajdonosa, a
Kérelem érvényességi feltétele, hogy az annak keretében megvalósitandó felújitáshoz,
illetve beruházáshoz a tulajdonos írásban hozzájáruljon. Abban az esetben, ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a tulajdonos egy megszűnt zsidó hitközség, a tulajdonosi hozzájárulást
a Magyarországi Zsidó Hitkőzségek Szövetsége jogosult megadni.
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. A Felhívás keretében nyújtott támogatásból megvalósítandó tevékenységeket az adott
temetőben, illetve már elpusztult korábbi temetőben eltemetettek vallási irányultsága
szerint illetékes, a Jelen felhivásban felsorolt vallási szervezettel (a továbbiakban: vallási
irányultság szerint illetékes vallási szervezet) együttműködésben kell megvalósítani annak
érdekében, hogy a felújítás, illetve a beruházás a zsidó temetkezési helyek kezelésében,
fenntartásában, megóvásában és helyreállításában érintett Agudath Israel Word
Organisation rabbinikus bírósága által jóváhagyott halachikus szabályoknak megfelelően
történjen.

. A temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatának vagy a temető
tulajdonosának, vagyonkezelőjének, bérlőjének, használójának, fenntartójának írásban
vállalnia kell, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott
támogatásból felúJított temető fenntartását, gondozását.

. A vállalt kötelezettség teljesítését a vallási irányultság szerint illetékes szervezet jogosult
ellenőrizni.

3.3. Előnyben részesül az a Kérelmező, amely:
a közfoglalkoztatásról szóló törvény 1. ~ (3) bekezdése szerint közfoglalkoztató lehet, és a
Felhívás 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.5. pontJaiban Jelölt tevékenységek megvalósítása során az
Útmutatóban meghatározott tevékenységeket közfoglalkoztatottak bevonásával valósítja
meg, és/vagy

. vállalJa, hogy oktatási intézménnyel kötendő együttműködési megállapodás keretében
fogadó szervezetként közreműködik iskolai közösségi szolgálat program kidolgozásában és
megvalósításában, és/vagy

14. Nem részesülhet támogatásban a Kérelmező, ha:

• nem felel meg az Áht. 50. 5-ában meghatározott követelményeknek;
‘ az Áht. 48/B. 5 (1) bekezdésében foglalt kizárás alá esik;
‘ a Kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
. jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb — a

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott — eljárás alatt áh;
• a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben

befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
• a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az Áht., az Ávr. és az MvM rendeletben a

támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi
meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

‚ a Kérelem benyújtásakor esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása — ide nem

értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat —‚ valamint járulék-, illeték-,
vagy vámtartozása van (a továbbiakban: köztartozás);

‘ a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerint
adósságrendezési eljárás alatt áll;

‘ a hibásan, hiányosan benyújtott Kérelmét a kijavitásra megállapított határidőben ismételten
hibásan, hiányosan nyújtja be, illetőleg a hiányosságokat a megállapított határidőben nem
pótolja.

3.5. A Felhívás 3.2. pontja szerinti feltételekkeL valamint az előnyben részesítés feltételei
teljesítésének módjával kapcsolatos további információkat az Útmutató tartalmaz.
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4. Támogatható tevékenységek

4.1. Kérelem előkészítésére (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet kérelmet benyújtani)
a Támogató által erre a célra felkért vallási szakértő által kijelölt határvonal alapján a temető,
Illetve terület határvonalának megállapítását célzó földmérési tevékenység.
Minden temetőnél ki kell tűzetni a temető pontos méreteit. (helyszínrajz, geodéziai
igazolás, térkép, amelyeket a pályázathoz becsatolni kötelező)

a terület megtisztítása a cserjéktől, bokroktól, aljnövényzettől (ha az állapotfelméréshez
szükséges);
a temető, annak kerítése, és az Ott található építmények és műszaki berendezések, illetve
terület állapotának felmérése és azok dokumentumok a pályázathoz való becsatolása
kötelező;

• hatósági engedélyek beszerzése;
• tervezési munkák.

FIGYELEM! A Kérelem előkészítése során kötelező egyeztetni a vallási irányultság szerint illetékes
vallási szervezetet képviselő, a támogatott tevékenységek megvalósításában közreműködni jogosult
személlyel. A Kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósításában közreműködni jogosult
személlyel történt egyeztetésnek megfelelően kell előkészíteni.

A Kérelem részét képező szakmai programot a vallási irányultság szerint illetékes vallási
szervezetet képviselő személynek ellen kell jegyeznie.
Továbbá a temető, Illetve a terület határvonalának kijelölésére, és bármely vallási kérdésben
kizárólag az alábbi szervezetek jogosultak szakértőt jelölni:

— World Federation of Orthodox Hungarian Jews,
— Avoyseinu, Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries, New York;
— Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség,
— Mazsihisz, csak és kizárólag eredetileg is neológ temetők tekintetében. Amennyiben a

Mazsihisz tulajdonában lévő temető eredetileg orthodox temető volt, akkor a felsorolt
szervezetektől vehet igénybe vallási szakértőt.

4.2. Temető felújítás

4.2.1. A temető, illetve a temetői létesítmények helyreállítását, kiegészítését, avítását szolgáló
tevékenységek:

• a temető meglévő keritésének kiegészitése, felújítása, cseréje, javítása, illetve a temető
bekerítése (új kerités építés, illetve kapu létesítése, vagy meglévő kerítés, kapu felújítása);

• csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

Kivitelezési paraméterek új kerités, illetve kapu esetén:
. általában elvárás az előre gyártott betonelemekből készített kerités építése, illetve a meglévő

kerítés javítása, felújítása, cseréje esetén a meglévő állapot fenntartása, azonos típusú
kiegészítése;

• a kerítés magassága az adott temetőben, illetve már elpusztult korábbi temetőben
eltemetettek vallási irányultsága függvényében minimum 1,80 m vagy 2 m, illetve a meglévő
kerités javítása, felújítása, cseréje esetén a meglévő állapot fenntartása, azonos típusú
kiegészítése;
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rakott kőkerítés, téglakerítés, kovácsoltvas-kerítés építése csak kivételes esetben
támogatható (Pl. műemlékvédelem alatt álló temető, helyi építési szabályzat előírása, stb.),
Illetve a meglévő kerítés javítása, felújítása, cseréje esetén a meglévő állapot fenntartása,
azonos típusú kiegészítése;
kapu létesítésére maximum 500.000 1t számolható el.

4.2.2. A narcellák, sírhelyek megközelithetőségét helyreállítását, cseréiét biztosító tevékenységek:
a temető területének megtisztítása a cserjéktől, bokroktól, aljnövényzettől, fásítás, kertépítés
(a továbbiakban: tereprendezés);
belső közlekedő utak kialakítása, felújítása.

Kivitelezési paraméterek új utak kialakítása esetén:
• elvárás a murvázott, zúzalékozott, aszfaltozott vagy térkövezett, belső burkolt közlekedő út

kialakítása;
• aszfaltozott vagy térkövezett burkolt út kialakítása csak kivételesen támogatható (Pl.

műemlékvédelem alatt álló temető; működő temető; a temető sokak által látogatott
zarándokhely, stb)

4.2.3. A sírkövek és a családi síremlékek kiegészítését, helyreállítását, cseréiét, állagmegóvását
szolgáló felúiítások megvalósításához szükséges tevékenységek:

. ledőlt vagy megdőlt, keret nélküli, ép sírkő statikai helyreállítása,

. ledőlt vagy megdőlt, nyitott vagy — sirfedéllel takart — zárt keretet képező, ép sírkő statikai (
helyreállítása,

• törött vagy sérült sírkő és/vagy keret (csak járda vagy sírfedéllel takart zárt keret)
összecsapolása, pótlása,

• ledőlt vagy megdőlt ép piramis/obeliszk sirkő statikai helyreállítása,
. törött vagy sérült piramis/obeliszk sirkő összecsapolása, pótlása.
. családi síremlék felújítása az állapotnak megfelelő műszaki tartalom szerint.

Kivitelezési paraméterek:
• a sírkövek felújitása keretében a tisztitás, csiszolás, polirozás, betűvésés és betűfestés

támogatása;
A kivitelezési paraméterektől való eltérésre okot adó körülmény lehet például, ha a sírhely
műemlékvédelem alatt áll.

FIGYELEM! Kötelező a kerítés építése minden olyan esetben, amikor a temető nincs bekerítve, illetve
kötelező a kerítés felújítása, kiegészítése, pótlása, kijavítása, ha állapota miatt a kerítés nem
alkalmas a temetői létesítmény védelmére vagy — magassága, illetve a kivitelezés módja miatt — nem
felel meg a vallási előírásoknak, kivéve, ha a meglévő kerítés javításáról, kiegészítéséről,
fenntartásáról, pótlásáról van szó, vagy, ha a felújitással érintett terep természeti adottságai vagyjogi
státusa nem teszi azt lehetővé, vagy az nem önálló ingatlanon valósul meg.
A temetőben végzett kőmunkák kivitelezése során, az egyes sírkő részek biztonságos rögzítése
érdekében a Felhívás 2. számú mellékletében rögzített szakmai elvárások szerint kell eljárni.
A nagy rabbik sírja felett emelt sírházakra (ohel), a 4.2.4. vonatkozik.
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4.2.4. A romos állapotban lévő temetői létesítmények [ravatalozó, gondnoki épület(csőszház), egyéb
építményj felújítása, továbbá nagy rabbik sírja felett emelt sírházak (ohel) állagmegóvását szolgáló
felújítások megvalósításához szükséges tevékenységek,

A nagv rabbik siria felett emelt sirházak (ohel) kiegészítését, helyreállítását, állaemegóvását szolgáló
felúiltások megvalósításához szükséges tevékenységeket

• az állapotnak megfelelő műszaki tartalom alapján és
a vallási rányultság szerint illetékes vallási szervezet által kijelölt személy útrnutatásainak
megfelelően

kell meghatározni.

4.2.5. Olyan területen, amelyen korábban zsidó temető volt, de ennek látható nyomai már nem
lelhetők fel, az elhunytak emlékének megjelölésére ás megőrzésére

kegyeleti park létrehozása abban az esetben, ha a terület még nem került beépitésre,
• emlékjel létesítése vagy épületen emléktábla elhelyezése, ha kegyeleti park létesítésére a

terület beépitése miatt nincs lehetőség.

4.2.6. Kegyeleti park létrehozása olyan lezárt temetőben, amelyben a sírhelyek már nem látszanak,
felújitásukra nincs mód.

MEGJEGYZÉS: A vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezet által kijelölt személy mind a
Kérelem előkészítése, mind a projekt megvalósítása során jogosult ellenőrizni a vallási előirások
betartását. A temetők területén folyó valamennyi munkálatokat a műszaki ellenőr irányításával
rögzíteni kell az erre a célra létrehozott számítógépes felületen, a lebonyolitás pontos követése
érdekében.
A támogatható tevékenységek megvalósítása során kizárólag azokat a munkálatokat lehet
közfoglalkoztatottak bevonásával végezni, amelyek szerepelnek az Útmutató szerinti tevékenységi
listában.

4.3. Iskolai közösségi szolgálat program

A Felhívás 4.2. pontja szerinti tevékenység(ke)et a jelen Felhívás alapján nyújtott támogatásból
megvalósitó Kérelmező, mint fogadó szervezet közreműködésével megvalósulo’ ~iskolai közösségi
szolgálat programmal összefüggő támogatható tevékenységek:

a programban résztvevő diákok által végzett tevékenységek (p1. sírhelyek ápolása, a belső
közlekedő utak, a temető zöldfelületeinek megtisztitása, gondozása, továbbá könyvtári,
levéltári kutatás és ennek alapján a temető történetét, a temető fekvése szerinti település
zsidó lakosságával kapcsolatos ismereteket, a zsidó temetkezési, illetve sírgondozási
szokásokat, a temetőben nyugvó ismert személyeket bemutató anyagok összeállítása);

• a diákok által végzett kutatás eredményeit felhasználva a Kérelmező vagy az oktatási
intézmény honlapján információs oldal létrehozása, amelyen a szöveges tartalom mellett
képek, videók is közzé tehetők;
az oktatási intézmény részéről iskolai koordinátorként a program megvalósításában részt
vevő pedagógus képzése, amennyiben a program megvalósitásában való részt vételhez
szükséges képzéssel még nem rendelkezik;

• a felújított temető vagy a létrehozott kegyeleti park bejáratához tájékoztató tábla
elhelyezése, amelyen megjeleníthető a diákok által végzett kutatás során összegyűjtött
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információk alapján összeállított, a temetőlátogatók, illetve vallásturizmus szempontjából
informatív leírás, illetve elhelyezhető olyan információs jelzés (p1. QR-kódlap), amelynek
beolvasásával elérhető a Kérelmező vagy az oktatási intézmény honlapjának információs
oldalán elhelyezett többlettartalom.

Az oktatási intézmény részéről Iskolai koordinátorként az a pedagógus vehet részt a program
megvalósításában, aki részt vett, vagy aki vállalja, hagy részt vesz a magyarországi zsidóság
története, a holokauszt oktatás és előítélet-mentesség témájában tartott, az alábbi szervezetek
által szervezett valamely pedagógus továbbképzésen:

Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért és a Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítványa,
• JMpoint a Zsidó Közösségért Közhasznú Alapítvány,

Élet Menete Alapítvány,
• Magyarországi Zsidó Kulturális Egyesület,
• Holocaust Dokumentációs Központ és Emiékgyűjtemény Közalapítvány,

YAD ‘Jashem Intézet.
A pedagógus továbbképzésekre vonatkozó információk a következő cimeken olvashatók:
www.zachor.hu; www.hdke.hLI; www.tanuljazsidosa~rol.hu; www.eletmenete.hu

A YAD Vashem Intézet által szervezett képzésre költség nem számolható el, mivel ezt részben az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben a YAD Vashem Intézet fedezi.
FIGYELEM: Kizárólag a Kérelem előkészitéséhez szükséges tevékenységekre vagy iskolai közösségi
szolgálat program megvalósítására önállóan nem lehet pályázni.

Az iskolai közösségi szolgálat program megvalósításával kapcsolatos további információkat az
Útmutató tartalmaz.

‘t4. A Jelen Felhívás keretében megítélhető támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg:
452.000.000 Ft.

5. Támogatott tevékenység időtartama

5.1. A Kérelmező által a Kérelemben megjelölt, 2020. június 2. napja és 2021. június 30. napja közé
eső időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama).

5.2. A közfoglalkoztatási program keretében végzett munkákat Úgy kell ütemezni, hogy a
folyamatos munkavégzés biztosított legyen. Ennek érdekében a közfoglalkoztatottak bevonásával
megval6suló tevékenységek végrehajtását szükség szerint több folyamatos munkavégzést biztosító
szakaszra (a továbbiakban: közfoglalkoztatási időszak) kell bontani úgy, hogy minden
közfoglalkoztatási időszak a Felhívás 6.1. pontja szerinti támogatott tevékenység időtartamán belül
essen.

5.3. A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás elszámolásakor csak a támogatott tevékenység
időtartamán belül megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági események költségeit
alátámasztó, a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak et,
melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatott tevékenység időtartamát követő 15.
napig (felhasználási időszak) meg kell történnie.
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5.4. A közfoglalkoztatási program keretében elszámolható költségekre a közfoglalkoztatási
támogatások elszámolására vonatkozó szabályok és a közfoglalkoztatásra kötött hatósági
szerződésben foglaltak az irányadóak.

6. A Kérelmek benyújtásának határideje

6.1. A Kérelmek benyújtásának határideje, a közzététel napjától 2020. június 2. napjától számított
30. nap, azaz 2020. július 2. napja, ami a Kérelem feladását igazoló postabélyegző lenyomatán
szereplő dátumot Jelenti.

7. Benyújtható Kérelmek száma

7.1 A Felhívás keretében temetőnként külön-külön kell Kérelmet benyújtani.

7.2.A Felhívás keretében egy Kérelmező több Kérelmet nyújthat be.

7.3. A Felhívás 4.1. és 4.3. pontja szerinti tevékenységekre önállóan nem lehet Kérelmet
benyújtani. A Kérelem előkészítés és az iskolai közösségi szolgálat program megvalósítása csak
temető felújítás megvalósítására irányuló kérelem keretében támogatható.

8. A Kérelmek tartalma, a benyújtás módja

8.1. A Kérelmek tartalma

8.1.1. A benyújtott Kérelemnek tartalmaznia kell

a) Az Ávr. 69. 5 (1) bekezdés a)-e) és f)-h) pontja szerinti adatokat, továbbá az Ávr. 75. 5 (2)
bekezdés a)-e) és g)-h) szerinti nyilatkozatokat, amely kötelezettség a következő
dokumentumok megfelelő kitöltésével teljesíthető:

• Adatlap;

Nyilatkozat a Kérelem befogadásához, illetve a támogatási döntéshez;
Pénzügyi terv.

FIGYELEM! Több Kérelem benyújtása esetén, ha az előnyben részesítéshez a Kérelmezőnek
elegendő egy iskolai közösségi szolgálat programot megvalósítani [részletesen lásd Útmutató), két
változatban kell elkészíteni azon kérelmek Pénzügyi tervét, amelyek keretében a Kérelmező nem
tervezi az iskolai közösségi szolgálat programmal kapcsolatos kiadások elszámolását [lásd az
Útmutató).
b) A megvalósítani tervezett tevékenységek bemutatását, a megvalósítás indokoltságának

igazolását, amely kötelezettség a következő dokumentumok benyújtásával teljesíthető:

. szakmai program;
• a temető, illetve a terület állapotát bemutató, teljes kórűen kitöltött űrlap és hozzá tartozó

fotók, valamint térképek;
• részletes műszaki költségvetés;
. igazolás a Kormányhivataltól az esetleges védettségekkel kapcsolatosan, illetve

engedélyköteles tevékenység esetén.
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c) A szakmai programot minimum 3 oldal terjedelemben, az alábbi tartalmi elemek
figyelembe vételével kell összeállítani:
a Kérelrnező rövid bemutatkozása,

• a temetőre, területre vonatkozó információk (cím, HRSZ, tulajdonos, temető esetén a lezárás
vagy az utolsó temetés időpontja, jelenlegi állapot leírása),

a megvalósítani kívánt tevékenységek ismertetése, külön kiemelve az engedélyköteles
tevékenységeket, továbbá azt, hogy melyek a Kérelem benyújtásának időpontjában
rendelkezésre álló hatósági engedélyek és mely hatósági engedélyek beszerzése iránt
kíván a Kérelmező a pozitív döntésről hozott tájékoztatást követően intézkedni,

Ba megvalósítás módjának bemutatása, különös tekintettel a közfoglalkoztatottak bevonására,

amennyiben a megvalósítás műszaki tartalma eltér a Felhívásban rögzített paraméterektől
ennek indoka,

FIGYELEM! A szakmai programot ellen kell jegyeznie a vallási irányultság szerint illetékes vallási
szervezetet képviselő, a támogatott tevékenységek megvalósításában közreműködni jogosult
személynek, akinek nevét olvashatóan is kérjük feltüntetnil

d) Az Ávr. 75. 9(3) bekezdés szerinti dokumentumokat, nevezetesen:

•a Kérelmező képviselőjének 3D napnál nem régebbi, pénzügyi intézmény által igazolt, üg~éd
altal ellenjegyzett vagy kozjegyzo altal hitelesitett alairas mintaja vagy az alairas minta
közjegyző által hitelesített másolata;

• 30 napnál nem régebbi kivonat a Kérelmező nyilvántartott adatairól (kivonat az egyházi jogi

személyek nyilvántartásába bejegyzett adatokról, bírósági kivonat, törzskönwi kivonat,
nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy esetén az Ehtv. 16. 9(2) bekezdés
szerinti igazolás).

e) A temető fekvése szerinti helyi önkormányzat képviselő-testületének határozatát arról,
hogy az önkormányzat legalább 10 éven át vállalja a temető folyamatos gondozását,
karbantartását. A temető fekvése szerinti helyi önkormányzat képviselő-testületének
határozatát abban az esetben is kötelező csatolni, ha a Kérelmező és/vagy a tulajdonos
nem a temető fekvése szerinti helyi önkormányzat. A képviselő-testület határozatát nem
tartalmazó kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasitásra kerülnek! Amennyiben a
fenntartást az önkormányzat nem vállalja, azt a temető tulajdonosa, vagyonkezelője,
bérlője, használója, fenntartója is vállalhatja.

f) Attól függően, hogy a Kérelmező milyen minőségben nyújtja be a Kérelmet1, a Kérelem
részeként az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- a temető, illetve a terület tulajdonosának, fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata
abban az esetben, ha a Kérelmező önkéntes alapon vagy a tulajdonos megbízása
alapján a temető fenntartója, üzemeltetője vagy gondozója, de a Kérelmet nem a
tulajdonos niegbizása alapján nyújtja be;

- írásba foglalt hozzájárulás a temető tulajdonosától, fenntartójától arra vonatkozóan,
hogy a Kérelmezű lebonyolítsa a projektet abban az esetben, ha a Kérelmező
megbízotti minőségben nyújtja be és valósítja meg a támogatott tevékenységeket,

Lehetséges opciói’:
a temető, illetve terület tulajdonosaként;
arra tekintettel, hogy a tulajdonos megbízása alapján vagy önként gondoskodik a temető
fenntartásáról, üzemeltetéséröl, gondozásáról;

• a temető tulajdonosától irásban megbízást kapott arra, hogy a kérelmet benyújtsa és a
támogatott tevékenységeket megvalósitsa.
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g) Amennyiben a Kérelmező vállalja közfoglalkoztatási program és/vagy iskolai közösségi
szolgálat program megvalósítását, az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

- „A Kérelmező közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos nyilatkozatai” című
dokumentum;

- „Együttműködési szándéknyilatkozat iskolai közösségi szolgálat program
megvalósítására» című dokumentum.

h) Egyéb dokumentumok:

- hatósági engedélyek, amennyiben a Kérelmező engedélyhez kötött tevékenységet
kíván megvalósítani és az engedélyek a Kérelem benyújtásakor rendelkezésre állnak,
egyébként a hatósági engedélyeket legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig
kell benyújtani;

- a Kérelmező által szükségesnek tartott egyéb dokumentumok.

A Kérelem összeállításához felhasználható alábbi dokumentumsablonok letölthetőek a Támogató
honlapjáról: www.mazsok.hu.

. az a) pontban felsorolt minden dokumentum;

. Temető felmérő űrlap / Terület felmérő űrlap;
• A Kérelmező közfoglalkoztatási támogatással kapcsolatos nyilatkozatai;
• Együttműködési szándéknyilatkozat iskolai közösségi szolgálat program megvalósítására.

8.2. A Kérelmek benyújtásának módja

8.2.1. A Kérelmet a 8.2.3. pontban részletezett dokumentumok képezik, amelyeket papír-alapon és —

amennyiben a 8.2.3. pont alatti táblázatban jelölve van — adatliordozón (CD vagy DVD) be kell
nyújtani.

822. A papír-alapon benyújtandó eredeti dokumentumokat cégszerűen kell aláírni, a papír-alapú,
egyszerű másolatként benyújtandó dokumentumokat a Kérelmező képviselője köteles hitelesíteni
„Az eredetivel mindenben megegyező másolatl” szöveg, a keltezés és a képviselő aláirásának
feltüntetésével (a továbbiakban: hitelesítési záradék).
Elektronikusan a cégszerűen aláírt papír-alapú dokumentumnak, illetve a papiralapú dokumentumról
készült egyszerű másolatnak a hitelesitési záradékot is tartalmazó szkennelt változatát kell
benyújtani. A szerkeszthető formátumban történő megküldés szükségességét a 8.2.3. pontban külön
jelezzük.

8.2.3. A Kérelem részeként — az Útmutatóban felsorolt szempontoktól függően — az alábbi
dokumentumokat kell benyújtani a megjelölt dokumentumformátumban és példányszámban. A

r benyujtando dokumentumokra vonatkozo tovabbi informaciokat az Utmutato vonatkozo pontjai
: tartalmazzák.

DOKUMENTUM MEGNEVEZE5E PAPÍR-ALAPON ADATHORDOZON
(CD, DVD)

Adatlap 3 pld —

Nyilatkozat a Kérelem befogadásához, illetve a
támogatási dontéshez 3 pld —

Szakmai program, továbbá ennek részeként a 1 pld szkennelt;
Temető felmérő űrlap vagy a Terület felmérő űrlap 3 pld 1 pld szerkeszthető
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formátumban
Temető állapotát felmérő, Illetve az emlékezést nagy felbontású, digitális
szolgáló beruhazassal érintett teruletet bemutató fénykepezőgéppel
űrlaphoz tartozó fotók — keszult
Pénzugyi terv 3 pld 1 pld szerkeszthető

formátumban
A temető fekvése szerinti helyi onkormányzat
képviselő-testuletenek határozata és szukség
szerint a temető tulajdonosa, vagyonkezelője,
berlóje, használója átvállaló nyilatkozata 1 pld —

A tulajdonos nyilatkozata a temető felújításához
vagy az emlékezést szolgáló beruházáshoz való
hozzájárulásról 1 pld —

írásba foglalt megbízás a temető tulajdonosától
arra vonatkozóan, hogy a Kérelmező benyújtsa a
kerelmet és megvalósitsa a támogatott 1 pld —

tevékenységeket
A Kérelmező közfoglalkoztatási támogatással 1 pld szkennelt;
kapcsolatos nyilatkozatai 1 pld 1 pld szerkeszthető

formátumban
Egyuttműkodési szandéknyilatkozat iskolai
kozosségi szolgálat program megvalósítására 1 pld 1 szkennelt pld
A Kérelmező képviselőjének 30 napnál nem
régebbi, pénz(~gyi intézmény által igazolt úgyvéd
által ellenjegyzettuagy kbzjegyző által hitelesített
aláírás mintája, vagy az aláírás minta kozjegyző
által hitelesített másolata 1 pld —

Egyéb okiratok, amelyek benyújtását a Kérelmező
szükségesnek tart2
30 napnál nem régebbi kivonat a Kérelmezó
nyilvántartott adatairól
(kivonat az egyházi jogi személyek
nyilvántartásába bejegyezett adatokról,
nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi 1 pld. —

személy esetén az Ehtv. 16. ~ (2) bek. szerinti
igazolás, torzskónyvi kivonat)
A megvalósítani kívánt tevékenység 1 pld. —

koltségvetésének megalapozottságát alátámasztó
árajánlatok
Részletes műszaki költségvetés 3 pld. —

Atemető pontos méreteit tartalmazó
helyszinrajz, geodéziai igazolás, térkép be kell 1 pld. --

csatolni. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre
ki kell tűzni a temető pontos méreteit és
becsatolni.
Igazolás a Kormányhivataltól az esetleges 1 pld. —

védettségekkel kapcsolatosan. illetve
engedélyköteles tevékenység esetén

2 Az egyéb okiratokat papíralapon, 1 példányban kell benyújtani, ami lehet eredeti okirat vagy egyszerű másolat,

amit a Kérelmező képviselője hitelesit.
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FIGYELEM! Adathordozóként kizárólag NEM újrairhato CD vagy DVD fogadható el. Az adathordozon
talaihato es az alairt, papir alapon benyujtott dokumentumok adatai kozotti esetleges ellentmondas
eseten az alairt dokumentumon szereplo adatok iranyadoak A CD-n/DVD-n jól láthatoan fel kel!
tuntetni a Kérelmező nevét és címet,

8 2 4 A Kerelmet magyar nyelven, zart boritekban, papir alapon, kizárólag postai úton kell
benyújtani a fenti tartalommal feltoltott CD~vel/DVD-vel egyutt az alabbi cirnre

Magyarországi Zsidó Orokség Kozalapitvány
1054 Budapest, Tukory u. 3.

FIGYELEM! A boritekon fel kell tuntetni a kovetkezo szoveget Kérelem temető rekonstrukciós
program tamogatasára

9. Elszámolható koltségek

9 1 A Kerelem kereteben elszamolhatoak a Felhivas 4 pontjaban rogzitett tamogathato
tevekenysegekkel osszefuggesben felmerult berkoltsegek es szemelyi jellegu egyeb kifizetesek, dologi
kiadasok, tovabba felhalmozasi kiadasok koltsegei

9 2 Az elszamolhato koltsegekkel kapcsolatos tovabbi informáciokat az Útmutato tartalmazza

9 3 Az elszarnolhato koltsegtetelek reszletezese

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (Bérkoltségek ős személyi jellegű egyéb kifizetések)
1.1. Személyi juttatások (bérek) ____________________

Kozfoglalkoztatasi bér kozfoglalkoztatasi program kereteben el nem szarnolható resze
1.2. Egyéb személyi juttatások
Megbizasi jogviszonnyal foglalkoztatott termeszetes szemelyek dija
Az un adoszammal rendelkezo (nem vallalkozo) magánszemely dija
2. Munkaadókat terhelő járulék
A kozfoglalkoztatasi bérhez kapcsolodo szocialis hozzajarulasi adonak a kozfoglalkoztatási program
kereteben el nem szamolhato resze
Egyeb szemelyi juttataskent kifizetett dijakhoz kapcsolódo jarulekok
3. DOLOGI KIADÁSOK
Anyagkoltseg
Szakertoi díjak (szamlas kifizetes)
Megbizasi dijak (szamlas kifizetes)
Hatosagi, igazgatasi, szolgaltatasi dijak, illetekek
Gepek, berendezesek berleti dija
Gepek, berendezesek uzemeltetesi koltsege
Utazasi koltseg
Egyeb szolgaltatasi kiadasok (számla elleneben igenybe vett szolgoltatasok, amelyek koltsege a dologi
k,odasok fentiekben reszletezett saroin nem tervezhetoek)
8. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
4.1. FELÚJ ÍrÁs
A tamogathato tevekenysegekhez kapcsolodo munkak kivitelezésere vallalkozoval kotott szerzodes
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alapjan fizetend6 vallalkozoi dijak
4.2. Beruházások
Kisertekű targyi eszkoz

FIGYELEM’ Nem szamolhato el az olyan tarnogatott tevekenyseg idotartaman belul feirnerult koltseg,
amelynek penzugyi teijesitese nem tortent meg a felhasznalasi idoszakon belul

A koltsegvetesi tamogatas terhere a ketszazezer forint ertekhatart meghalado erteku, aru
beszerzesere vagy szolgaltatas megrendelesere iranyulo szerzodes kizarolag rasban kotheto írasban
kotott szerzódésnek minosul az elkuldott es visszaigazolt megrendeles is Az irasbeli alak
megsertesevel kotott szerződes teljesitese erdekeben tortent kifizetes osszege a tamogatott
tevekenyseg koltsegei kozott nem vehető figyelembe

9 4 A tamogatas terhere nem szamolhato el
• a kozfoglalkoztatasi programban tamogatott koltseg,

a vallasi iranyultsag szerint illetekes vallasi szervezetet kepviselá, a tamogatott
tevekenysegek megvalositasaban kozremukodni jogosult szemely szakertoi dija,
koltsegteritese, mivel ezek a szemelyek a Tamogato megbizasa alapjan jarnak el, ezert
szakertoi dijat es/vagy koltsegteritest a Tamogatoval fennallo jogviszonyuk alapjan, a
Tamogatotol igenyelhetnek,

• a Felhivas 9 3 pontja szerinti elszamolhato koltsegek koren kivuli egyeb koltseg, peldaul
jovedeki termek (kave, szeszesital, dohanyaru), adok vagy adok modjara behajthato fizetesi
kotelezettsegek (Pl birsag), elore nem tervezett koltsegek

9 5 A tamogatas brutto osszeg, amelybol altalanos forgalmi ado nem igenyelhető vissza
(Amennyiben a nyertes Kerelmezo AFA levonasi joggal rendelkezik, a tamogatas felhasznalasarol
netto modon kell elszamolnia )

FIGYELEM1 A levonhato altalanos forgalmi ado nem tamogathato, ezert a Kerelmezonek nyilatkoznia
kell az AFA levonasi jogaval, illetve annak ervenyesitesevel kapcsolatban A projekt koltsegveteset,
kulonosen az igenyelt osszeget ugy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a Kerelmezőre vonatkozo
ÁFA elszamolasi szabalyoknak, melyrol irasos nyilatkozatot is tenni kell A projekt vegrehajtasa soran
a Kbt hatalya ala tartozo beszerzések eseten a Kbt eloirasait kotelezo betartani

10. A Kérelem érvenyességenek vizsgálata, hianypótlás

10 1 A beerkezest kovetoen a kerelmek ervenyessegi ellenorzesere kerul sor A Kerelem
befogadasarol a Tamogato legfeljebb a benyujtastol szamitott hetedik napig befogado nyilatkozatot
bocsat a Kerelmezo rendelkezesere vagy ertesiti a Kerelem erdemi vizsgalat nelkuli elutasítasarol,
amely ertesites tartalmazza az elutasitas okat

10 2 Hiánypótlás nélkul elutasításra kerul a benyújtott Kérelem amennyiben
• a Kerelem a benyujtasra meghatarozott hataridon tul kerul benyujtasra,

a Kerelmezonek nincs jogosultsaga Kei elmet benyújtani,
• a Kerelmező nem csatolta a temeto fekvese szerinti helyi onkormanyzat kepviselo

testuletenek hatarozatat vagy — szukseg szerint a temeto tulajdonosa, vagyonkezeloje,
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bérlője, használója átvállaló nyilatkozatát a folyamatos gondozás és karbantartás
biztosításáról;

a a Felhívás 311. pontja szerinti Kérelmező — amennyiben nem a temető, illetve a terület

tulajdonosa — nem csatolta a tulajdonos írásos hozzájárulását a Kérelem alapján nyújtott
támogatásból megvalósitandó felújitáshoz, illetve beruházáshoz;
az igényelt támogatás meghaladja a maximálisan igényelhető — a Felhívás 2,4. pontja szerinti
— mértéket, illetve a Felhívás 2.2. pontja szerinti maximális intenzitás mértékét.

10.3. Amennyiben a Támogató a Kérelem érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a
Kérelem hibásan vagy hiányosan került benyújtásra, de a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy
azok hiánypótlás keretében pótolhatók, a Kérelmezőt egy alkalommal, elektronikus értesítésben
hiánypótlásra hívja fel hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől Számított 15
munkanapon belüL

FIGYELEM! Amennyiben a Kérelmező nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhivásban meghatározott módon vagy határidőre tesz eleget, vagy a hiányosság
pótlására nincs lehetőség. a Támogató megállapít’a a Kérelem érvénytelenségét és az
érvénytelenség okának megielölésével értesítést küld a Kérelmezőnek.

11. A Kérelmek elbirálásának szempontjai és határideje

11.1. A befogadott és a megfelelően hiánypótolt érvényes kérelmeket a 9 tagból álló döntés
‚~- előkészitő bizottság (a továbbiakban: Temető Bizottság) az alábbi szempontokalapján értékeli:

Értékelés’ szempontok

A temető állapotát felméró adatlap és a függelékét kepező fotók igazolják a támogatni kért
tevékenységek megvalósításának indokoltságát, prioritást élvez a bekerítetlen vagy felújításra
szoruló kerítéssel rendelkező temető
Műemléki védelem áll fenn a temető és/vagy az adott temetői létesítmény és/vagy az adott sírhely
tekintetében
A megvalósitás műszaki tartalma megfelel a Felhívásban rögzített paramétereknek vagy az ezektől
való eltérésnek alapos indoka van
A Kérelem közfoglalkoztatottak bevonásával valósul meg és/vagy a Kérelem keretében iskolai
kozossegi szolgalat program kidolgozasara es megvalositasara is sor kerul

11.2. A Temető Bizottság a kérelmeket tartalmuk szerint értékeli, majd lehetőség szerint
rangsort állít fel.

Minden szakmailag elfogadható kérelemhez kapcsolódóan a Temető Bizottság javaslatot tesz a
támogatás összegére is.

Meg kell vizsgálni az esetleges üternezett pályázati végrehajtást. (p1. többlépcsős felújítás’
program lehetőségét.)

Az igényeitnél alacsonyabb támogatási összegre vonatkozó javaslatot, továbbá a kérelem
elutasítására vonatkozó javaslatot a Temető Bizottság köteles indokolni.
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Azok a kérelmek, amelyeket a Temető Bizottság szakmailag elfogadhatónak minősít, de a
Támogató rendelkezésére álló forrás mértéke nem teszi lehetővé ezek támogatását, várólistára
kerülnek.

11.3. A Temető Bizottság támogatási javaslatát a kérelmek beadási határidejétől számított 30
napon belül teszi meg, és támogatási javaslatát 10 napon belül a Mazsök Pályázati Bizottsága (a
továbbiakban: Pályázati Bizottság), mint állandó bizottság elé terjeszti.

11.4. A Temető Bizottság támogatási javaslatát a Pályázati Bizottság előkészíti döntéshozatalra a
kuratóriumnak, a Temető Bizottság felterjesztésétől számított 20 napon belül. A Pályázati Bizottság
az alábbi döntésekre tehet javaslatot:

a Kérelem támogatása;
• a Kérelem támogatása alacsonyabb összeg megállapításával, ha a támogatni kért

tevékenységek egy részének támogatását nem tartja indokoltnak, vagy a Kérelemben
leírtakhoz képest eltérő műszaki paraméterrel tartja támogathatónak,

• a Kérelem feltételes (várólistás) támogatása,
• a Kérelem elutasítása.

11.5. A Pályázati Bizottság a támogatni kívánt kérelmeket a Mazsök kuratóriuma elé terjeszti. A
kuratórium soron következő rendkívüli ülésen hozza meg a végleges döntést a támogatni kívánt
kérelmekről.

Amennyiben a támogatott kérelemmel rendelkező Kérelmezők közül bármelyik visszalép a
támogatási szerződés megkötésétől, a támogatási döntés érvényét veszti, vagy a felek a támogatási
szerződést közös megegyezéssel felbontják, megszüntetik, vagy a támogatási szerződést valamelyik
fél felmondja, vagy attól eláll, a felszabaduló összeg erejéig a kuratórium döntést hoz a folyamatban
lévő pályázatok esetleges plusz támogatásáról.

12. A Kérelmezők döntést követő kiórtesítóse

12.1. A Mazsök kuratóriumi döntése után, 15 napon belül a Kérelmezők írásbeli tájékoztatást kapnak
a Kérelemben megjelöltnél alacsonyabb támogatás biztosítása, a támogatás feltételekhez kötése

vagy elutasítása esetén ennek indokait is tartalmazó - a támogatási döntésről, továbbá a
szerződéskötés várható időpontjáról. A szerződéskötés időpontját a támogatási döntés közlésétől
számítva legfeljebb a 30. napbah lehet meghatárö~ni.

12.2.A döntés várható időpontja: 2020. augusztus

A Támogató a támogatásban részesülő Kérelmezők listáját — a megítélt támogatási összeg és
támogatási cél megjelölésével — legkésőbb a Mazsök kuratóriumi döntést követő S napon a
www.mazsok.hu internetes honlapon közzéteszi.

13. Szerződéskötés

13.1. A támogatásban részesülő Kérelmezővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel
határidőben való teljesülése esetén köthető meg a támogatási szerződés.
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13.2. Amennyiben a Kérelmező hatósági engedélyhez kötött tevékenységet kíván megvalósítani és
a Kérelem benyújtásakor a hatósági engedély még nem állt rendelkezésre, azt a támogatási
szerződés megkötéséhez a Kérelmezőnek be kell nyújtania. A Kérelem részeként tett
nyilatkozatokat, benyújtott dokumentumokat csak adatváltozás esetén kell a szerződéskötéshez
ismételten benyújtani.

13.3. A Támogató — figyelemmel az Ávr. 84. 5 (1) bekezdés d) pontjára — biztosíték kikötésétől
eltekint.

13.4. Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerződés — a 13.1. pont szerinti értesítésben
megjelölt — határidőn belül, a Kérelmező mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön
létre. A 13,1. pont szerinti értesítésben megjelölt határidőn belül a Kérelmező kérheti új határidő
meghatározását, ha mulasztása méltányolható okból származik (p1. a szerződéskötéshez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése több időt vesz igénybe).

13.5. Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki:
• a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
• a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott dokumentumokat nem
nyújtja be, vagy a Kérelem befogadásához, illetve a támogatói döntéshez megtett nyilatkozatát
visszavonja;

nem felel meg az Áht. 50. 5-a szerinti követelményeknek;
• akivel szemben az Áht. 48,5(1) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn.

14. A támogatás folyósítása

14.1. A támogatás folyósítása 100 %-os előleg formájában, egy összegben történik.

14.2. A támogatás a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően és a
folyósitáshoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén kerülhet átutalásra.

14.3. A támogatás folyósításának időpontja a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

15. A támogatás elszámolása

15.1. A támogatási szerződést megkötő Kérelmezők (a továbbiakban: Kedvezményezettek) a
támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előirások szerint
kötelesek számot adni szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen:
beszámoló).

15.2. A beszámolási kötelezettség teljesítése során a Kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a
támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben
rögzített keretek között került felhasználásra.

Amennyiben a Kedvezményezett a benyújtott Kérelmében vállalt iskolai közösségi szolgálat
programot neki felróható okból nem valósítja meg, úgy a megítélt támogatásnak az Iskolai
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közösségi szolgálat programra betervezett költsége nélkül számolt összege 20%-át köteles az
elszámoláskor a Támogató részére visszafizetni.

A projekt lezárásához, a részletes szakmai beszámoló mellé be kell csatolni:

. a digitalizált temető felmérést ás nyilvántartást (javasolt központi nyilvántartási szoftver
használata az adatbázis kezeléséhez), valamint

. a projekt megvalósításának egész ideje alatt vezetett elektronikus építési naplót.

15.3. A beszámoló benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

Amennyiben a Kedvezményezett határidőre nem nyújtja be beszámolóját köteles a Támogató
részére a támogatás összegét 30 napon belül visszafizetni.

15.4. A támogatás elszámolásával kapcsolatos további információkat az Útmutató tartalmaz.

16, Kifogás

Ajelen Felhívás keretében nyújtott támogatás nem pályázati úton biztosított támogatás, a benyújtott
kerelmek egyedi tamogatasi genyeknek minosuinek Erre tekintettel es figyelembe veve az Avr
102/D. ~ (1) bekezdésében foglaltakat, a támogatási döntéssel szemben kifogás nem nyújtható be.

17. További információ

17.1. A Kérelem részeként benyújtandó dokumentumsablonok letőlthetőek a Támogató
honlapjáról: www.mazsok.hu.

17.2. A Kérelemmel kapcsolatos további információkat a www.mazsok.hu honlapon feltüntetett,
valamint a megkötött Támogatási szerződésben szereplő elérhetőségeken kaphat.
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BODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Polgármesterétől

. S: 3243 Bodony, Liget utca 2.
t: 36/544-173

E-mail: polg.hiv@bodony.hu

Tisztelt Képviselők!

Bodony Községi Önkormányzat részt kíván venni az emberi erőforrások minisztere - a

belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben meghirdetett a Magyarország 2020. évi

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 3. mellékelt II. 4. a.) pont szerinti

pályázatán, mely a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányul. Bodony Községi

Önkormányzat a közösségi szintér berendezési tárgyalnak gyarapítását tűzte ki célul. A támogatás

mértékét az önkormányzat, mint pályázó által vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi

~ pályázat összesített önrészének százaléka határozza meg. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 75. 5(4) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzat a

támogatás saját forrás biztosítására vonatkozóan képviselő-testületi határozattal dönt.

Határozati javaslat

Bodony Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Az önkormányzat 2020-ban és 2021-ben költségvetése terhére biztosítja a támogatás saját forrás

összegét 300.000.- Ft azaz háromszázezer forint összegben. A képviselő-testület felhatalmazza a

polgármestert a pályázati anyag elkészítésére, annak benyújtására.

Felelős: Vince János polgármester
Határidő: azonnal

Bodony, 2020. július 15.

János
rmester




