Indoklás
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/……………………
önkormányzati rendeletéhez a levegő minőségének védelméről és az Orosháza
Város Önkormányzat Telkes Mária Levegőminőség-védelmi Alapról
Az Európai Bizottság szerint a kültéri légszennyezettség évente 400 000 idő előtti
elhalálozást okoz Európában, ezen felül európaiak millióinál idéz elő súlyos
megbetegedéseket. A légszennyezés miatt idő előtt elhunytak átlagosan 10 évet
veszítenek az életükből. Ez azt jelenti, hogy emiatt évente körülbelül 4 millió
életévet veszítünk az Európai Unióban. Az okozott társadalmi-gazdasági
egészségkárok összege hozzávetőlegesen 500 milliárd euró évente. A háztartási
fűtés légszennyezése, mely főként a fatüzelésből (mely alatt jelen indoklásban
automatikusan érteni fogom a fa-, szén-, és hulladék-égetést is) ered, az
Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az Európai Unióban évente 60 000 idő
előtti elhalálozást okoz. Az így elvesztett egészséges életévek száma eléri az évi 1
milliót. Az ezzel összefüggésbe hozható társadalmi-gazdasági egészségi károkat
közel 75 milliárd euróra becsülik.
A fatüzelés jelentős környezeti- és egészségügyi károkat okoz. Magyarországon
lakossági tüzelésből 2015-ben 16 350 tonna finom részecske, valamint 2 700 tonna
korom került kibocsátásra. Finom részecske esetén ez az összes kibocsátás 59%a, korom esetén pedig 62%-a, azaz mindkét esetben a szennyezés több mint
feléért a lakossági tüzelés a felelős, lényegesen megelőzve például a közúti
szállítást mindkét kategóriában. Magyarországon tovább súlyosbítja a helyzetet,
hogy az ország medencefekvése miatt a kibocsátott légszennyezés többnyire a
települések légkörében marad. A KSH adatai szerint jelenleg az országban
mintegy 900 ezer háztartásban fűthetnek fatüzeléssel.
Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy széntüzeléskor Magyarországon jellemzőbb
a rossz minőségű barnaszén, lignit tüzelése a feketeszén helyett és fatüzeléskor
is nagyon magas a magas (20% feletti) nedvességtartalmú tüzelőfa használata. A
legsúlyosabb adat mégis az, hogy a Kantar Hoffmann piackutató cég országos
reprezentatív közvéleménykutatása szerint a magyarok mintegy harmada éget
hulladékot valamilyen rendszerességgel. Várhatóan ez az idei évtől valamelyest
csökkenni fog, tekintettel az avarégetés betiltására, azonban fontos megjegyezni,
hogy ebből mindössze 22% az avarégetés, a háztartási szemét égetése ellenben
13%-ot, a kezelt fa égetése 6%-ot, rongy, ruhanemű, lábbeli égetése 6%-ot,
műanyag égetése 3%-ot, gumi égetése pedig 1%-ot tesz ki és ebben nem
szerepelnek a kültéri égetés számai. Fontos megjegyezni, hogy a
közvéleménytókutatás adatait megerősítik hulladékgazdálkodási adatok, hiszen
a begyűjtött kommunális hulladék mennyisége fűtési szezonban a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adatai szerint mintegy harmadával csökken.
Magabiztosan állíthatjuk, hogy ez a harmad nagy valószínűséggel a kályhákban
tűnik el. Sajnos erre vonatkozóan a DAREH-tól a helyi helyzetről nem
rendelkezünk adattal, de nem tartom valószínűnek, hogy ettől lényegesen eltérő
adatot kapnánk. Amikor a közvéleményt kérdezték, az illegális hulladékégetésről
a válaszadók elsősorban az ismerethiányt, a felelőtlenséget és a szegénységet
nevezték meg okonak. A most benyújtásra került rendelettervezet mindhárom
okot megcélozza különböző eszközökkel. A fenti adatok elsődleges forrása a
Levegő Munkacsoport dán mintán nyugvó, erős magyarországi kitekintéseket
tartalmazó „A lakossági tüzelés légszennyezése” című kiadványa, amely
ingyenesen letölthető a Levegő Munkacsoport honlapjáról, megtekintését
mindenkinek szívből ajánlom (letöltés).

Orosházán azonban csak az elegancia kívánja meg kutatások és felmérések
bemutatását a témában: tapasztaljuk saját magunk is fűtési szezonban, de
szerintem a legtöbb lakos meg tudna nevezni a közvetlen környezetéből legalább
egy olyan házat, ahol mindennel is fűtenek.
Orosházán nem jó a levegő. 2020. szeptember 17-én került bemutatásra a megyei
közgyűlésben a Békés Megyei Kormányhivatal által a „Békés megye
környezetvédelmi helyzete” című tanulmány, ahol mindhárom fő légszennyező
anyag-típusból (szilárd anyag, szén-monoxid, nitrogén-oxidok) Orosházáról a
legmagasabb értékeket közölték, megelőzve a megyeszékhelyt is.

Mindhárom táblázat közvetlenül az említett kormányhivatali tanulmányból került
átemelésre. Brutálisak ezek a számok. Ezt nem lehet tagadni.
Nem lehet kérdés, hogy sürgősen be kell avatkoznunk a lakosság egészsége,
környezeti értékeink védelme és a lakossági közérzet javítása érdekében
egyaránt. Ennek csak az első lépése a lakossági fatüzelés kérdésének felkarolása,
ezen a területen a mielőbbi aktív cselekvés szükséges.
Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjenek, hogy mielőbb egy jobb levegőjű és egészségesebb városban
élhessünk!
Tisztelettel:
Sebők Éva
önkormányzati képviselő
Előzetes hatásvizsgálat:
1.
2.
3.
4.
5.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: közvetlen költségvetési
hatás nincsen, a költségvetési hatással járó, kapcsolódó
részletszabályozások másik rendeletben kerülnek megállapításra
Környezeti és egészségügyi következmények: Jelentős levegőminőségjavulással, kizárólag pozitív egészségügyi következményekkel lehet
számolni
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: közvetlen adminisztratív
teher változását okozó hatás nincs, kapcsolódó részletszabályok külön
határozati javaslatban kerülnek meghatározásra
A rendelet megalkotásának szükségessége A rendelet megalkotása nem
kötelező
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek
adottak.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének ………/……………………
önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelméről és az Orosháza
Város Önkormányzat Telkes Mária Levegőminőség-védelmi Alapról
Orosháza
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Orosháza
város
levegőminőség-állapota további romlásának megakadályozása - lehetőségeinek
figyelembevételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink, a
levegő minőségének megóvása és továbbfejlesztése érdekében az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1.§ (2) bekezdése,
továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a 132. § (4) bekezdés g)
pontja alapján eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések
1.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet személyi hatálya a Orosháza város területén lakó- vagy
tartózkodási hellyel rendelkező az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira,
valamint a letelepedési engedéllyel, vagy állandó személyazonosító igazolvánnyal
rendelkező külföldi személyekre (továbbiakban: kérelmező), valamint Orosháza
Város Önkormányzatára és azok intézményeire terjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya az Orosháza város területén található, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett azon ingatlanra, amely környezetszennyező fűtési
móddal rendelkezik, és amelyben az (1) bekezdésben meghatározott személy az
ingatlan tulajdonosaként legalább 3 éve rendelkezik lakó- vagy tartózkodási
hellyel, valamint Orosháza Város Önkormányzatára és azok intézményeire terjed
ki.
2. Értelmező rendelkezések
2. § E rendelet alkalmazásában:
1. Környezetet szennyező fűtési mód: fával, szénnel, olajjal történő fűtés, vegyes
tüzelésű fűtési mód.
2. Fűtéskorszerűsítés:
a) fatüzelés esetében, fanedvesség-mérő műszer által mért, minimum 20%
alatti, ideális esetben 10-15% közötti nedvességtartalmú tűzifára való áttérés
magasabb nedvességtartalmú vagy hulladék/szennyezett fával való fűtésről,
b) gázzal történő fűtés kialakítása, beleértve a szükséges terveztetés,
engedélyeztetés, szerelvények, anyag, kivitelezés, helyreállítási munkálatok
költségeit, valamint a környezetet szennyező fűtési mód végleges
megszüntetésének költségeit,
c) elektromos üzemű eszközzel történő fűtés kialakítása, beleértve a szükséges
terveztetés, engedélyeztetés, szerelvények, anyag, kivitelezés, helyreállítási

munkálatok költségeit, valamint a környezetet szennyező fűtési mód végleges
megszüntetésének költségeit.
3. Környezetet szennyező fűtési mód végleges megszüntetése: fa-, szén-, olaj-és
vegyes tüzelésű fűtő berendezés végleges megszűntetése (lebontása,
felszámolása).

II. FEJEZET
A levegő minőségének védelméről
3. Orosháza Város Önkormányzatának vállalásai a levegőminőség
megőrzése és javítása érdekében
3. § Az önkormányzat a következő feladatokat vállalja a rendelet elfogadásával:
(1) Évente legalább egyszer eljuttat a város minden háztartásába egy
információs anyagot a környezetet szennyező fűtési módokról és az ehhez
kapcsolódó helyi légszennyezésre és ezzel összefüggő egészségi károkra
összpontosítva, valamint, ugyanebben az információs anyagban felhívja a
figyelmet a levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljáró hatóságokra, valamint a
kerületben
elérhető
fűtési,
valamint
fűtéskorszerűsítéshez
elérhető,
önkormányzati támogatásokra.
(2) Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. egyik telephelyén
létrehoz egy fatárolót, amely az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
által kivágott fák tűzifa céljára hasznosítását megoldja. Ez a fatároló ideális
esetben délre néz, csapdába ejti a nap melegét, esőtől és talajnedvességtől
védett. A fát hasogatva tárolja, mert úgy sokkal gyorsabban szárad nagyobb
felülete miatt. Az ideális tűzifa két évig szárad.
(3) 2021. január 1-től nem oszt ki olyan tűzifát, amelynek nedvességtartalma
20%-nál magasabb, ha ilyen tűzifával nem rendelkezik az általa kivágott fák
hasznosításából, akkor a kívánt nedvességtartalmú tűzifát vásárlás útján beszerzi,
és úgy bocsátja a kérelmezők rendelkezésére.
(4) 2021. január 1-től, évente kétszer, a téli fűtési időszakban (január 1. és
március 31. között egy alkalommal, egy másik alkalommal pedig november 1. és
december 31. között) alkalmanként a város 5 helyszínén levegőminőség mérést
végez, és ezeknek eredményeit az önkormányzat honlapján, valamint az a)
pontban meghatározott tájékoztató anyagban közzé teszi.
(5) 2021. január 1-től nem ad bérbe olyan önkormányzati ingatlant, amely
fűtéskorszerűsítése nem megoldott.
(6) 2021. január 1-től, anyagi lehetőségeinek függvényében, minden
kérelmezőnek ingyenes tűzifát biztosit, a (3) pontban meghatározott
feltételekkel.
(7) 2021. január 1-ig az Orosházi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti
csoportja és a kormányhivatal között kezdeményez egy együttműködést,
melynek keretében a szeméttel és szennyezett fával tüzelő háztartásokat a
lakosság segítségével feltárja, első lépésben felszólítja ezek figyelmét a
légszennyező tevékenység megszüntetésére, és ismerteti velük az (6) pontban
leírt ingyenes és jó minőségű tűzifához való hozzájutás lehetőségét szóban és
írásban. Az írásbeli felszólítás kézbesítése után legalább egy, legkésőbb két
hónappal ismételt ellenőrzést végez, és további jogsértés esetén felhívja a

figyelmét a kormányhivatalnak az intézkedés megkezdésének szükségességére,
hogy a jogsértés megszüntetésre kerüljön.

III. FEJEZET
A Telkes Mária Levegőminőség-védelmi Alap
4. A Telkes Mária Levegőminőség-védelmi Alap létrehozása
4. § (1) Orosháza Város Képviselő-testülete Önkormányzati Környezetvédelmi
Alapot hoz létre Telkes Mária Levegőminőség-védelmi Alap néven (továbbiakban:
Telkes Mária Alap).
(2) A Telkes Mária Alap létrehozásának célja, hogy hatékonyan segítse a
Orosháza Város Önkormányzat környezetvédelmi, azon belül levegőminőségvédelmi feladatainak ellátását.
5. § Orosháza Város Önkormányzat Telkes Mária Levegőminőség-védelmi
bevételei:
a) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra
elkülönített összege,
b) egyéb bevételek.
6. § (1) A Telkes Mária Alapról a Képviselő-testület 2020-ban a 2020. évi
költségvetés II. számú módosítása elfogadásakor, ezt követő években évente a
költségvetése elfogadásával egyidejűleg rendelkezik, figyelemmel a 2. §-ban
foglaltakra.
(2) A Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletében évente határozza
meg a költségvetés részeként, külön címen a Telkes Mária Alap mértékét.
5. A Telkes Mária Alapból nyújtott támogatások
7. § A Telkes Mária Alapból pénzügyi támogatás nyújtható olyan ingatlanra,
amely környezetszennyező fűtési móddal rendelkezik gázüzemű, vagy
elektromos eszközzel történő fűtési mód kiépítéséhez kapcsolódó
a) terveztetés és engedélyeztetés költségeire,
b) szükséges kivitelezési munkák költségeire (anyag és munkadíj költségek),
c) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítás költségeire.
8. § Nem nyújtható helyi támogatás, ha a kérelmező:
a) köztartozással rendelkezik,
b) nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt.
6. A támogatás mértéke, feltételei
9. § (1) A Telkes Mária Alapból nyújtandó támogatás nyilvános pályázat
(továbbiakban: pályázat) útján nyerhető el. A pályázati feltételeket, az eljárás - a
vonatkozó jogszabályok előírásainak figyelembevételével – az Ügyrendi- és
Tulajdonosi Jogokat Gyakorló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írásbeli
javaslatára évente a Képviselő-testület határozza meg.
(2) A támogatás mértéke a támogatható költségek 100 %-a.
(3) A támogatás időtartama a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás
elfogadását követően 5 év.

(4) A pályázat elbírálásához - szükség szerint - külső, független szakértő
véleményét is be kell szerezni.
10. § A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati
kiírást, továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati
útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban
állapítja meg.
11. § (1) A pályázatokat, illetve a pályázati elszámolásokat (a továbbiakban:
pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt nyomtatványon kell benyújtani
Orosháza Város Önkormányzata részére.
(2) A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden
változást követően a felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni a
kapcsolattartót.
(3) A pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívásban megjelölt nap.
(4) A pályázatokról a Bizottság a pályázati határidőt követően a soron következő
ülésén dönt.
(5) A támogatás folyósítása a 1. melléklet szerinti támogatási szerződés alapján
történik.
12. § A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Bizottság bírálja
el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az
elutasításra.
7. A támogatás elszámolása, visszafizetés
13. § A támogatás csak e rendelet 9. §-ában megjelölt célra használható fel.
14. § (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatás folyósítását
követő egy éven belül köteles elszámolni, amely egyszer legfeljebb 6 hónappal a
Bizottság jóváhagyásával hosszabbító.
(2) A környezetszennyező fűtési mód végleges megszűnését a Bizottság a
Polgármesteri Hivatal útján a támogatás teljes időtartama alatt ellenőriztetheti.
(3) A pénzügyi támogatás jogszerű felhasználását, a tervezett és támogatott
korszerűsítési munkálatok elvégzését a Bizottság a Polgármesteri Hivatal útján
környezettanulmány során ellenőrizteti, és erről igazolást állít ki a kérelmező
részére.
(4) A környezettanulmányok, helyszíni ellenőrzések végzése során a
támogatásban részesülő együttműködni köteles.
15. § 1) A támogatást a kérelmező a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi
kamattal növelten köteles egy összegben visszafizetni, ha:
a) a valóságnak nem megfelelő adatok közlésével jutott a támogatáshoz,
b) ha együttműködési kötelezettségét megszegve a környezettanulmányok,
helyszíni ellenőrzések végzését akadályozza,
c) a helyi támogatás felhasználásával fűtéskorszerűsített lakást részben vagy
egészben nem lakás céljára használja;
d) a fűtéskorszerűsítés során, a környezetet szennyező fűtési mód nem kerül
véglegesen megszüntetésre, vagy a támogatás időtartalma alatt visszaállításra
kerül.

8. A támogatás igényléséhez nyújtott önkormányzati támogatásról
16. § (1) Orosháza Város Önkormányzata a jogosultak részére az
igénybevételhez segítséget nyújt az alábbiak szerint:
a) a jogosultak figyelmének felhívásával a Polgármesteri Hivatal és az Orosháza
Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központja útján,
b) a kérelmezők szakmai támogatásával a formanyomtatványok kitöltése és a
pályázat benyújtásához szükséges iratok beszerzése során a Polgármesteri
Hivatal és az Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központja útján,
c) a pályázat benyújtásához szükséges iratok beszerzéséhez eseti segély
nyújtásával.

Záró rendelkezések
17. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
18. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelel
1. melléklet a ………/………………………………. önkormányzati rendelethez[33]
Támogatási szerződés minta a Telkes Mária Alaphoz
Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20...
Támogatási Szerződés
amely létrejött egyrészről Orosháza Város Önkormányzat (székhely: 5900
Orosháza, Szabadság tér 4–6., adószám: 15725510-2-04), mint támogató
(továbbiakban: Támogató)
képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban:
Döntéshozó)
aláírásra
jogosult
képviselője:
[DONTESHOZO_KEPVISELOJE]
[DONT_KEPV_TITULUS]
másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:
Kedvezményezett),
Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]
Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]
Pénzforgalmi
számlaszám,
amelyre
a
támogatás
utalásra
kerül:
[TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]
(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Támogató Orosháza Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetéséről szóló
…………..önkormányzati rendelet …. bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a
továbbiakban: Költségvetési előirányzat) az Orosháza Város Telkes Mária
Levegőminőség-védelmi alapjáról szóló ……../…………. önkormányzati rendelet
Telkes Mária Levegőminőség-védelmi Alap pályázati rendszerét szabályozó 6. §

alapján, Orosháza Város Képviselő-testülete ………………………. határozatával
elfogadott „Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt
pályázatot hirdet természetes személyeknek, a 20….. évi Telkes Mária
Levegőminőség-védelmi Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett
közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító
számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés
mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező
érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés
szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban
részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő
támogatásban részesül.
2. Szerződés tárgya
2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi
Szerződést kötik:
A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és
elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen
Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és
gondossággal megvalósítja.
2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési
Feltételek Orosháza Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és
programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban:
ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.
3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne
3.1. A Projekt kezdete
A
Projekt
megvalósítási
időszakának
tervezett
kezdő
időpontja:
[PROJEKT_KEZDETE].
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól
eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt
megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint
20……………
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete
A
Projekt
költségei
elszámolhatóságának
kezdő
időpontja:
[PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20……………………………... A Projekt keretében a
kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása
3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott
tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és
az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének
a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.
3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a
projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban
foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az
elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a
szállítók részére kiegyenlítette.
A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]
3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20……………………………………..

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a
jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során
keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz
aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység
befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a
Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás
folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben
megtörtént.
3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség
teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának
eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó
jóváhagyta.
3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek
számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás
nem számolható el.
4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme
4.1. A Projekt tervezett összköltsége
A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz
[PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.
4.2. A támogatás összege és mértéke
A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.
4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]
A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül
kerül folyósításra.
4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása
A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint
mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a
Kedvezményezett projekt (pályázati) adatlapja tartalmazza.
5. A Kedvezményezett vállalja a támogatás tényét és Támogató megjelölését
tartalmazó, a Támogató által biztosított tábla a támogatott ingatlanon, jól látható
helyre való elhelyezését és annak 5 éven keresztül történő megtartását.
6. Záró rendelkezések
6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez
csatolt 3 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de
a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a
projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a
jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.
6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen
Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1.
pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve
kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az
ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás
bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés
alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy
igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen:
záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése),
szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül.

A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le, vagy a Támogató
székhelyén átvehetőek.
6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
A
Támogató
kapcsolattartója
………………………………..
A
Kedvezményezett
kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó
nevének, postacímének, telefonszámának és elektronikus levélcímének
változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.
6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló
hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag
elektronikus úton történik.
6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő
felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró
projektjelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.
6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a projekt adatlapon feltüntetett képviselő, illetve a Projekt megvalósításában
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett
személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő
kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát
is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy
alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a
jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá,
hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges
felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű
olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná
vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt
kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után,
mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
…………………………….
Kedvezményezett
P.H.

……….…………
Döntéshozó
P.H.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

Mellékletek:
1. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban
szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a
Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes
adóigazolás.

Orosháza, …………………………………………………

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Kihirdetve: ……………………………………………. napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

