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Jogszabályfigyelő
BELÜGYI ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 8/2016. (III. 8.) BM rendelet az anyakönyvezési feladatok
ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet módosításáról
A jogszabály lényege: A miniszteri rendelet módosítja a hazai anyakönyvezésre vonatkozó
szabályokat és kijelöli eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát.
Hatálybalépés: 2016. április 1.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016.
évi. 32. szám, 3478. o. (2016. március 8.)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról
A jogszabály lényege: A jogszabály az Oszágos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Tervre vonatkozó részletszabályok között állapít meg az önkormányzatok adatszolgáltatási
kötelezettségével kapcsolatos feladatot.
Hatálybalépés: 2016. április 1.
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016.
évi 44. szám, 4122. o. (2016. március 31.)
Határidős feladat: Az önkormányzatok az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Terv előkészítéséhez szükséges adatokat és információkat az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásra létrehozott szervezet részére a megkeresésétől számított 60 napon belül,
elektronikus formátumban, díjmentesen rendelkezésre bocsátják.
A jogszabály száma és címe: 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről,
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól
A jogszabály lényege: A kormány az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására a
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot jelöli ki. Az önkormányzatok számára a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási rendszerelem fejlesztéséhez szükséges eljárással kapcsolatban határoz meg
feladatot a jogszabály.
Hatálybalépés: 2016. április 1. és július
Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016.
1.
évi 44. szám, 4124. o.(2016. március 31.)

SZOCIÁLIS ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja és kiegészíti a bölcsődékre vonatkozó
szabályozást. A bölcsődét nem üzemeltető települési önkormányzatok számára feladatot
határoz meg.
Hatálybalépés: 2016. április 1. és 2017. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016.
január 1.
évi 40. szám, 3888. o. (2016. március 24.)
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Határidős feladat: Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, a helyben
szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április
15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.
Gyakoriság: évente
Határidő: minden év március 1-jéig
Határidős feladat: Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást,
megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján a
település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.
Gyakoriság: évente
Határidő: március 31.
Lezárva: 2016. április 5.
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály

Jogértelmezés és jogalkalmazás
A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései
Az ügy tárgya: telekadó törvényességi felülvizsgálata
A döntés elvi tartalma: Telekadó alóli mentesség szempontja nem lehet az, hogy az
adóalany az adott településen életvitelszerűen ott lakik-e. A Kúria által már megsemmisített,
illetve törvényellenessé nyilvánított önkormányzati rendelet vonatkozásában ismételt
eljárásban alkalmazási tilalom elrendelésére kerülhet sor bírói kezdeményezés esetén, a
törvényellenesség megállapítására (megsemmisítésére) irányuló eljárás és az alkalmazási
tilalom kimondására irányuló eljárás adott esetben elválhat.
Az ügy száma: Köf.5047/2015/3.
Köf.5054/2015/3.
Az indítvány lényege: [2] Az önkormányzat illetékességi területén ténylegesen
életvitelszerűen élő magánszemély adóalany adókedvezményre jogosult. Az önkormányzat
illetékességi területén a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásban nem szerepelő
állandó lakosként, így esetükben kedvezményt alkalmazni nem lehet.
Részlet az indoklásból: [5] A vagyoni típusú adók, így a telekadók esetében az
önkormányzat nincs tekintettel az adófizetési kötelezettségben érvényesítendő
jogegyenlőségre akkor, ha a vagyontömeg értékén, az adóalany teherbíró képességén túli más
szempontokat is értékel, így az adófizetési kötelezettséget az adóalany igazgatási szempontú
lakhatásától teszi függővé, tekintettel arra, hogy a vagyoni típusú adók célja az arányos
közteherviselés megvalósítása. Az önkormányzati rendelet nem az adóalanyok jövedelmi,
vagyoni viszonyai, vagyoni helyzete alapján, hanem a lakóhely alapján tett különbséget az
adóalanyok között, ez pedig a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (6. § c) pontjába
ütközik.[10] A település megtartó-képességének erősítése, a tényszerű helyben lakás
ösztönzése, a saját források növelése ésszerű alap lehet a vagyoni típusú adók alóli
mentességek, kedvezmények szabályozásakor. A Kúria Önkormányzati Tanácsa azonban
osztotta az alapvető jogok biztosa indítványának indokolását abban a tekintetben, hogy a
helyben lakók kedvezőbb helyzetbe hozása, lényegében a telekadó megfizetése alóli
mentesítés és az érintett önkormányzat saját bevételeinek növekedése között nincs ésszerű, a
tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű kapcsolat”.
[18] Megállapítható, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott mérték a Helyi adó
tv.-be foglalt felső határt nem haladja meg, így e tekintetben az nem törvénysértő. A Kúria
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állandó gyakorlata szerint az adóalanyok teherviselő képességének a Helyi adó tv. 6. § c)
pontjában foglalt szempontja kivételesen lehet vizsgálat tárgya, s csak kirívó esetekben
vezethet a konkrét adómérték törvényellenességére. Ez a kivételesség jelen esetben nem áll
fenn, mert egy tulajdoni tárgy adóztatásánál adott esetben tekintettel kell lenni a több évet
átfogó adóztatási gyakorlatra épp úgy, mint a tulajdon értékének változására, s egyéb
körülményekre is.[19] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az önkormányzati rendelet
törvényellenességének megállapítására irányuló indítványt elutasította.
Alkalmazott jogszabályok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontja;
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 56. § (5)
bekezdése
Az ügy tárgya: szabályozási terv hiánya
A döntés elvi tartalma: A helyi építési szabályzat melléklete a szabályozási terv,
jogszabálysértő az a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet, amely nem
tartalmaz szabályozási tervet.
Az ügy száma: Köf.5053/2015/4.
Magyar Közlöny 2016/43.
Az indítvány lényege: A képviselő-testület helyi építési szabályzatáról és szabályzási
tervéről szóló rendelete esetében a szabályozási terv elfogadásakor nem folytatták le az
épített környezetalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (7)
bekezdésében foglalt véleményeztetési eljárást, illetve mert az Ör. 1. és 2. számú melléklete a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonságot
sértette. A kormánymegbízott törvényességi felhívással élt. A jogsértés orvoslása nem történt
meg.
Részlet az indoklásból: [4][5] Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében a
településfejlesztés, településrendezés a helyi önkormányzat kötelező feladata. A települési
önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletek megalkotásával látja el. Az érintett
önkormányzat nem gondoskodott az önkormányzati szabályozási terv elkészítéséről és
elfogadásáról, a Jat. 2. § (1) bekezdésével is ellentétes jogsértő állapotot idézett elő.
Mindezek alapján kezdeményezte, hogy a Kúria az Ör.-t jogszabálysértés miatt vizsgálja
felül és a rendelet egészét semmisítse meg.
[12] A helyi építési szabályzattal és a szabályozási tervvel szemben a Jat. 2. § (1)
bekezdéséből eredő világos, érthető és megfelelően értelmezhető normatartalom
követelménye fokozott elvárás, tekintettel arra, hogy ezek az adott település és környezete
fejlődését, a településen élők, ott tartózkodók életkörülményeit hosszabb időszakra döntően
befolyásolják. A szabályozási terv nélküli Ör. a Jat. 2. § (1) bekezdése szerinti jogbiztonságot
is sérti.
[13] A mulasztásban megnyilvánuló törvényellenesség jogkövetkezménye, hogy a Kúria
határidő tűzésével felhívja az érintett önkormányzatot jogalkotói kötelezettségének
teljesítésére. Amennyiben az érintett önkormányzat e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
a kormányhivatal kezdeményezheti a rendeletpótlási eljárás elrendelését a Kúriánál.
[16] A Kúria az Ör.-t 2017. május 1-jei hatállyal semmisítette meg, több mint egy évet
biztosítva az önkormányzat számára a jogszabályokkal összhangban történő Ör.
megalkotására.
Alkalmazott jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése, 5. melléklet,
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdés
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Az ügy tárgya: helyi építési szabályzat törvényessége
A döntés elvi tartalma: Ha absztrakt normakontroll eljárás során a vizsgálni kért
önkormányzati rendeleti rendelkezést az érintett önkormányzat hatályon kívül helyezi, úgy az
eljárás megszüntetésének van helye.
Az ügy száma: Köf.5058/2015/4.
Az indítvány lényege: [1]A kormánymegbízott a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdése alapján törvényességi felhívással
élt álláspontja szerint magasabb jogszabály rendelkezéseit ismétli meg, ezért a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ába ütközik a helyi építési szabályzatról szóló rendelet.
Az indítványozó törvényességi felhívással élt továbbá a HÉSZ 19. § (8) bekezdése és 20. §
(11) bekezdése vonatkozásában is (a törvényességi felhívás 2. pontja), mert álláspontja
szerint a HÉSZ ezen szabályai felhatalmazás nélkül születtek.
[2] A törvényességi felhívás 2. pontjában foglaltakkal az érintett önkormányzat a
határozatában nem értett egyet, álláspontja szerint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése és
az épített környezete alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6)
bekezdése felhatalmazást ad az önkormányzatnak szabályozásra.
Részlet az indoklásból: [4] A jogállamiságból eredően a jogalkotóval szemben támasztott
garanciális jelentőségű követelmény a Jat. rendelkezéseinek betartása. A Jat. 3. §-a többek
között kimondja, hogy a jogszabályban nem ismételhető meg más jogszabály rendelkezése.
A HÉSZ fentebb jelölt rendelkezései az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 12. §
(1)-(2) bekezdésében, valamint az OTÉK 16. § (1)-(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket
ismétlik meg, ezáltal indokolatlan párhuzamos szabályozást hoznak létre, amely sérti a Jat. 3.
§-át.
[5] A törvényességi felhívásba foglalt másik problémával, a felhatalmazás hiányával
kapcsolatban az indítványozó az alábbiakat adta elő: a kisvárosias lakóterület tekintetében a
HÉSZ 19. § (8) bekezdése rögzíti, hogy az ott meghatározott övezetekbe tartozó ingatlanokra
használati engedély milyen feltételek teljesülése esetén adható ki. Az Étv. 62. § (1) bekezdés
17. pontja a Kormánynak ad felhatalmazást az adott tárgyban, a használatbavételi
engedélyezési eljárás magasabb jogforrási szinten szabályozott társadalmi viszony, amely
tekintetében az önkormányzatnak nincs jogalkotási felhatalmazása. Az indítványozó érve
szerint: „A jogbiztonság, továbbá az Alaptörvényben is rögzített tisztességes eljárás elve
ugyanakkor nem teszi megengedhetővé, hogy építésügyi hatósági eljárásban az alanyi jog
érvényesíthetősége önkormányzati rendeletbe foglalt partikuláris szabályokon, feltételeken
alapuljon.”
[8] Az érintett önkormányzat 2016. február 2-án kelt levelében tájékoztatta a Kúriát, hogy az
indítványozó által vizsgálni és megsemmisíteni kért rendelkezéseket hatályon kívül helyezte
Alkalmazott jogszabályok: A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 51. § (1) bekezdés d) pontja és a (2) bekezdés b) pontja
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály
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Jelentések, tájékoztatók
Idéntől valamennyi iskolai szünetben meleg ételhez juthatnak a rászoruló
gyerekek
Ettől az évtől mind a négy iskolai szünetben meleg ételhez juthatnak a hátrányos helyzetben
lévő családok gyermekei - mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkár a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában tartott sajtótájékoztatóján.
Czibere Károly a tavaszi szünet első napján tartott tájékoztatóján elmondta: a kormány még
tavaly döntött a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről, aminek eredményeként első
alkalommal juthatnak meleg ételhez a tavaszi szünetben a rászoruló gyerekek. Hozzátette:
idén 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részesülhet az iskolai
szünetekben is napi egyszeri ingyenes étkezésben.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) államtitkára emlékeztetett rá: a
települések eddig pályázati úton tudtak részt venni az ingyenes étkeztetésben, január elsejétől
azonban az önkormányzatok látják el kötelezően a feladatot. A központi költségvetés 4,5
milliárd forintot különített el az idei szünidei gyermekétkeztetésre, a visszajelzéseket
figyelembe azonban 440-ről 570 forintra emelte az egy napra jutó finanszírozási költséget. Így
5,3 milliárd forint áll rendelkezésre a központi költségvetésből szünidei gyermekétkeztetés
biztosítására. A tehetősebb önkormányzatok - ez a települések mintegy 15 százalékát jelenti részlegesen hozzájárulnak a költségekhez - jegyezte meg.
Czibere Károly hangsúlyozta: a kormány minden eszközzel segíteni kívánja a gyermeket
nevelő családok megélhetését, és elkötelezett a rászoruló gyermekek helyzetének javításában.
A gyermekétkeztetési program folyamatosan szélesedik (tavaly nyáron 142 ezer gyermek
részesülhetett ingyenes étkeztetésben, amihez 3 milliárd forint állami forrás állt
rendelkezésre), és a minőség is fontos - mondta.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium (BM) önkormányzati államtitkára, a térség fideszes
országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy a családokat a kormány egyfelől az
adórendszeren keresztül segíti, ugyanakkor vannak olyan családok, ahol ezek a támogatások
nem elégségesek, s ahol ilyen módon is segíteni kell a rászorulókat. Szólt arról is, hogy az
önkormányzatok támogatást kapnak az élelmezési feladatok ellátásához, de a működéshez
szükség van a konyhák, tálalókonyhák, étkezőhelyiségek megújításához, kialakításához,
fenntartásához, amihez a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Belügyminisztérium
forrásából is pályázhatnak. Zsombok László, Monor polgármestere (Fidesz-KDNP) egyebek
mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy mind a tálalókonyhának és étkezőnek helyt adó épület,
mind a konyha az önkormányzat tulajdonában van, mert - mint fogalmazott - Monor
fontosnak tartotta, hogy maga gondoskodjon a gyermek- és szociális étkeztetés feladatáról.
A városvezető elmondta azt is, hogy a tavaszi szünetben 247 gyerek számára biztosítják az
étkezést.
Forrás: www.kormany.hu (MTI)
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Állást kínál a közfoglalkoztatottaknak a Honvédség
A korábbi évek hagyományait követve a Magyar Honvédség továbbra is folytatja toborzó
tevékenységét és most a közfoglalkoztatottak részére kínál álláslehetőséget arra, hogy
önkéntes alapon a szerződéses állomány tagjai legyenek és ezzel egy kiszámítható életpályára
lépjenek. A Magyar Honvédség ezzel is azt juttatja kifejezésre, hogy nyit mindenki felé, aki
elkötelezett a haza védelme iránt.
A Belügyminisztérium közreműködésével mától a munkaügyi központokon keresztül, egyes
járásokra kiterjesztve, közvetlenül szólítják meg mindazokat, akik önként vállalják a katonai
szolgálatot és megfelelnek az ezzel járó követelményeknek. Az a közfoglalkoztatott, aki
vállalja az önkéntes szolgálatot és megfelel az általános szolgálati pszichikai és fizikai
követelményeknek, az a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagjává válhat határozott,
3 éves szerződés keretében, amely lejártakor meghosszabbítható.
A szolgálat a szokásos katonai eskütétellel és alapkiképzéssel kezdődik, az első évben
közkatona rendfokozattal, a közfoglalkoztatotti bérnél jóval magasabb fizetésért történik.
Azokat a közfoglalkoztatottakat, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, természetesen nem éri
semmilyen hátrány. A honvédelmi feladatokban csak az alapkiképzést sikeresen elvégző,
kiképzett katona működhet közre. A Magyar Honvédség emellett – ahogy eddig ezután is –
természetesen minden a haza szolgálatát fontosnak tartó fiatalt vár a soraiba.
Forrás: www.kormany.hu

Pályázati lehetőségek
Megjelent a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny felhívása
A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny
Szervező Bizottsága meghirdeti a 2016. évi Virágos Magyarországért versenyt, amelynek
célja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak
következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség
javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti
örökség megőrzése és gyarapítása.
Jelentkezési feltételek:
A „Virágos Magyarországért" környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek
öt kategóriában. A regisztráció és a versenyben való részvétel díjmentes. 2016-ban
lélekszámtól függően 5 kategóriában lehet nevezni:
• Falu: 2000 főig
• Falu: 2000 fő fölött
• Város: 50 000 főig
• Város: 50 000 fő fölött
• Budapest kerületei
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A hazai zsűri fokozott figyelemmel lesz a bírálat során
• a település gondozottságára, tisztaságára, egységes képére,
• a település zöldfelületi programjára, fejlődésére,
• a közösségi részvételre, a lakosság és a civil szervezetek bevonására,
• a település turisztikai jelentőségére és felkészültségére, látogató- és vendégbarát
szemléletére,
• az önkormányzat erőfeszítésére, fenntartói szerepére és stratégiai gondolkodására,
• a nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programjára és eredményeire,
• a korszerű hulladékgazdálkodásra és megújuló energia felhasználásra.
A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok az Európai
Virágos Városok és Falvak versenyének kritériumrendszeréhez igazodva a következők:
• A település zöldfelületeinek minősége:
50 pont
(Növényalkalmazás, burkolatok, utcabútorok, fenntartás tervezettsége, minősége)
• Környezetvédelem, fenntarthatóság, környezeti nevelés:
15 pont
(Környezeti elemek védelme, környezeti nevelés, klímatudatosság, fenntarthatóságot
segítő tevékenységek)
• Közösségi részvétel a település zöldfelületinek kialakításában:
15 pont
(A lakosság, helyi közösségek, vállalkozások részvétele a közterületek szépítésében,
helyi virágosítás verseny, közösségi tervezés, konzultáció)
• Turisztikai vonzerő, turistabarát környezetkialakítás:
10 pont
(turisztikai látványosságok környezete, turisztikai tájékoztatás, vendégbarátság)
• Önkormányzat felkészültsége, a versenyben való részvétele:
10 pont
(Szakmai felkészültség, tervszerűség, stratégiai gondolkozás színvonala, a szűrizésre
történő felkészülés és a zsűrizés menetének lebonyolítása)
Jelentkezés és további információ elérhető a „Virágos Magyarországért” verseny honlapján.
Jelentkezési határidő: 2016. május 31.

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében jelent meg két
pályázati lehetőség
Két energetikai felhívás jelent meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében önkormányzati energetikai fejlesztésekre. A pályázat célja az épületek saját
energiaigényének megújuló forrásokból nyert energiával történő kielégítése, amennyiben az
egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázkibocsátás
csökkentését szolgálják. A fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatok is
beindulnak, így közvetetten új munkahelyek jönnek létre Az önkormányzati épületek
hőszigetelésének korszerűsítésére, épületgépészetének fejlesztésére, valamint a megújuló
energiaforrások fokozottabb kihasználására 59,9 milliárd forint áll rendelkezésre. A megyei,
települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok, valamint a tulajdonukban álló intézmények,
épületek, infrastrukturális létesítmények fosszilis energiahordozóktól való függésének
csökkentésére 29,2 milliárd forintos keretösszegű felhívás jelent meg.
A támogatási kérelmeket április 22-től szeptember 30-ig nyújthatják be az önkormányzatok kivéve a megyei jogú város önkormányzatát - önállóan, vagy konzorciumi formában.
A pályázati felhívásokról a www.szechenyi2020.hu oldalon olvasható további részletes
tájékoztatás.
Forrás: www.kormany.hu, (MTI)
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Elindult a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért 2016” pályázat
nemzeti fordulója
A Nemzetgazdasági Minisztérium az Európai Bizottsággal közösen 2016-ban is pályázatot
hirdet az európai vállalkozások ösztönzésére. A pályázat fő célja olyan vállalkozói, nonprofit,
önkormányzati vagy állami szintű kezdeményezések elismerése, amelyek a vállalkozók
ösztönzésére, inspirálására és tevékenységük segítésére irányulnak. A pályázat Európa-szerte
keresi azokat a magas szintű, kreatív vállalkozásfejlesztési projekteket, amelyek legalább két
éve működnek és nemzetközi szinten kiemelkedő példával szolgálnak, ösztönzően hatnak a
vállalkozói szektorra.
A Díjra két kiválasztási szakaszban, nemzeti és európai szinten kell nevezni. A nemzeti szintű
fordulóból a szakmai zsűri a hat kategóriából összesen két projektet juttathat tovább az
európai megmérettetésre. Az Európai Zsűri Fődíját – amelynek díjazottja bármely
kategóriából kikerülhet – az a pályázat nyeri el, amely Európa legkreatívabb és leginspirálóbb
vállalkozásfejlesztési kezdeményezésének bizonyul. A rangos díjátadó ünnepséget idén
novemberben az éves Európai KKV Közgyűlés részeként tartják meg. A nemzeti forduló
mindkét továbbjutója meghívást kap a pozsonyi eseményre.
A Díjra az alábbi hat kategóriában lehet pályázni:
 A vállalkozói kedv ösztönzése,
 A vállalkozói ismeretek növelése,
 Az üzleti környezet fejlesztése,
 A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése,
 A zöldgazdaság ösztönzése,
 Vállalkozás a társadalmi esélyegyenlőségért.
A jelentkezéseket a kkvdij@ngm.gov.hu email címre várják.
Nevezési határidő: 2016. május 15.
További információk elérhetők a Díj hivatalos Facebook oldalán és az Európai Bizottság
honlapján.
Forrás: www.kormany.hu

Vidékfejlesztési Program keretében kiírt pályázatok
A kormány kiemelt feladatának tekinti a 2014-2020 közötti uniós ciklusban a vidéki térség
felzárkóztatását és a vidéki emberek életszínvonalának javítását. A célok elérését szolgálja a
Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, a „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítése” és a „Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése” című pályázatok.
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak korszerűsítését
támogató pályázatra 2016. április 11-től, a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére pedig
2016. március 31-től kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a kérelmek
a www.mvh.gov.hu weboldalon.
A pályázati felhívásokról a www.szechenyi2020.hu oldalon olvasható részletes tájékoztatás.
Forrás: www.kormany.hu
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Az erdők gazdasági értékének növelésére nyílt pályázati forrás
Az erdőgazdálkodók számára nyílt újabb pályázati lehetőség a Vidékfejlesztési Program
keretében. A nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók, olyan
erdészeti beavatkozásokra vehetnek igénybe támogatást, amelynek köszönhetően az erdők
nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. A megjelent felhívás
keretében vissza nem térítendő támogatás igényelhető kézi, vagy gépi befejezett ápolásra,
tisztításra, illetve törzsnevelési jellegű beavatkozásra.
Fontos kritérium, hogy a pályázat keretében minimálisan 2 hektár méretű erdőterületre
kérhető uniós forrás. Befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 hektár nagyságot elérő
részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.
A Miniszterelnökség a most megjelent felhívással mintegy 2,7 milliárd forint támogatást
különített el az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítására.
A támogatási kérelmet első alkalommal 2016. április 1. és 2016. április 30. között kizárólag
elektronikus úton lehet benyújtani a www.mvh.gov.hu weboldalon. A kifizetési igénylést a
támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után, a támogatói okirat kézhezvételét
követő két éven belül lehet benyújtani. A pályázati felhívás és mellékletei a
www.szechenyi2020.hu weboldalon találhatók.
Forrás: www.kormany.hu

„Kerékpárral 7 határon át”
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyedi támogatási
lehetőséget hirdet a környezettudatos szemléletet erősítő,
határokon átnyúló kerékpáros programok, túrák
megvalósításához.
A túrák a környezetbarát, egészséges és biztonságos
kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a szomszédos
országokkal fenntartott kulturális, társadalmi és idegenforgalmi kapcsolatok erősítését is
szolgálják. A programsorozat lehetőséget biztosít a határ menti régiókban már kiépült
kerékpáros útvonalak megismertetésére, a csoportos kerékpározás
A pályázati úton elnyerhető hozzájárulás több mint 30 rendezvény megszervezését segítheti
összesen 15 millió forint értékben a kerékpáros kultúrának a terjesztésére.
E célok megvalósítása érdekében civil egyesületek, non-profit vállalkozások, települési
önkormányzatok, önkormányzati tulajdonban álló intézmények nyújthatnak be pályázatot a
határon átlépő kerékpáros programok kidolgozására, megvalósítására. A „Kerékpárral 7
határon
át”
részletes
felhívása
a
kormányzati
honlapon
(http://www.kormany.hu/hu/dok?source=9&type=206#!DocumentBrowse), és folyamatosan
frissülő
információkkal
a
programsorozat
Facebook
oldalán
is
(https://www.facebook.com/7hataron) elérhető.
Forrás: www.kormany.hu
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Már megjelentek a Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai
A tehetséges fiatalok a NTP pályázatainak keretében tehetségük jellegének és szintjének
megfelelő segítséget kaphatnak a képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A
program célkitűzései húszéves időkeretben, kétéves cselekvési programok végrehajtásával
valósulnak meg. A támogatásokból évente 300-350 ezer tehetséges fiatal vehet részt
adottságai kamatoztatását segítő programokban.
Idén a hazai költségvetési források keretében 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a pályázatok
támogatására. A program forrásának alapját a személyi jövedelemadókból erre a célra
felajánlott egy százalékok képezik, melyet a kormány egészít ki.
A nyílt pályázatok beadási határideje: 2016. május 2.
Bővebb információ a www.emet.gov.hu honlapon érhető el.
Forrás: www.kormany.hu

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
egyetértésben – pályázatot hirdet óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására, a
pályázati célra 2500 millió forint áll rendelkezésre.
Pályázatot a Költségvetési törvény 2. melléklet II.1. és II.2. pont szerinti támogatásban
részesülő települési önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerinti települési
önkormányzat nyújthat be.
A pályázat célja a központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású
óvodák kapacitásbővítésére és új óvodák építésére a fennálló férőhelyhiány megszüntetése
érdekében.
Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy
feladatellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázat
kialakítása során figyelmet fordítottak arra is, hogy a megvalósuló beruházásokhoz gazdasági
lehetőségeik arányában kelljen hozzájárulniuk az önkormányzatoknak: az állam ennek
függvényében állja a költségek minimum 50, de akár a 95 százalékát is. A támogatás
maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő
képességétől.
A pályázatok benyújtásának határideje:
- elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb 2016. június 15-e 16 óra,
- papír alapon történő benyújtás az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap,
de legkésőbb : 2016. június 16-a.
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31.
A Pályázati Kiírás, valamint további tájékoztatás az alábbi címen érhető el:
http://www.kormany.hu/download/4/39/a0000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr
%C3%A1s.pdf
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A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” című (VEKOP-6.1.1-15) felhívás
A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok
segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi
életkorban történő megsegítése – olvasható a hivatalos pályázati honlapon.
A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3–6 éves gyerekek
óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes
fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde mint többcélú intézmény)
támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási
formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló
leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
 helyi önkormányzatok és társulásaik;
 országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik;
 egyházi jogi személy;
 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek;
 közalapítványok;
 nonprofit gazdasági társaságok, szervezetek;
 önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,932 milliárd forint. A támogatási kérelmeket
2016. április 11-től május 31-ig lehet benyújtani.
Önállóan támogatható tevékenységek
Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése:
 bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a
melegítőkonyha fejlesztését is);
 férőhelyek bővítése;
 új telephely/szolgáltatás létesítése;
 új építés, ingatlankiváltás;
 udvar, játszóudvar felújítása (pl.: kerékpártároló/babakocsi tároló létesítése; kerítés
építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növelése; ivókút építése);
 bezárt telephely újranyitása;
 szocializációt,
mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
 tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
Eszközbeszerzés:
 a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok;
utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztő eszközök)
beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan;
 az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák
beszerzése.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás és a szükséges dokumentumok az alábbi linken
érhetőek
el:
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-611-15-kisgyermeket-nevel-szlkmunkavllalsi-aktivitsnak-nvelse
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A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című (TOP-6.2.1-15 kódszámú)
felhívás
A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok
segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi
életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni
elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget
biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde,
óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési
feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak
érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az
adott térségben, illetve a településen.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: a megyei jogú város önkormányzata (GFO
321). Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is
van lehetőség. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet
az alábbi szervezetek:
1.Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
2.Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
3.Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
4.Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
5.Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
6.Közalapítvány (GFO 561);
7.Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);
8.Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozás (GFO 11).
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes
elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 15 455 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től augusztus 30-ig lehetséges.
A végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázati kiírás és dokumentumai az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-621-15-csaldbart-munkba-llst-segt-intzmnyekkzszolgltatsok-fejlesztse
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A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás
A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok
segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi
életkorban történő megsegítése. A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni
elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetőséget
biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde,
óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési
feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak
érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az
adott térségben, illetve a településen.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353,
371, 373);
d. Egyházi jogi személy (GFO 55);
e. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi
személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO
529, 563, 565, 569);
f. Közalapítvány (GFO 561);
g. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);
h. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes
elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 37 672 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től szeptember 21-ig lehetséges.
A végrehajtására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A pályázati kiírás és dokumentumai az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/top-141-15-a-foglalkoztats-s-az-letminsg-javtsa-csaldbartmunkba-llst-segt-intzmnyek-kzszolgltatsok-fejlesztsvel
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Pályázati hírek
Emelkedett a terület- és településfejlesztés 2016-os támogatási kerete
Az idei éves fejlesztési keret 173 milliárd forinttal emelkedtek meg a Kormány a döntés
értelmében, így összesen 1025 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre 2016-ban. A
megyék közel 680 milliárd Ft-ra, míg megyei jogú városok közel 300 milliárd forintra
nyújthatnak be támogatási kérelmet idén. A TOP éves keretösszege kiegészül a közösségi
szinten irányított városi fejlesztésekre irányuló, közel 46 milliárd Ft-os keretösszeggel is,
amely helyi közösségek fejlesztési elképzeléseinek megvalósítására szolgál (CLLD).
Valamennyi felhívás a megyék, megyei jogú városok saját fejlesztési elképzeléseit támogatja
a legfontosabb szempontokat szem előtt tartva: a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság
élénkítését és erősítését. A kormány döntése alapján az ipari parkok, iparterületek
fejlesztésének keretösszege 58 milliárd forintról 69 milliárd forintra nőtt. A
gazdaságfejlesztést és a munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztésre 52
milliárd helyett 63 milliárd forint fordítható.
A társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztést segítő felhívás
esetében 61 milliárd helyett 74 milliárd forint a rendelkezésre álló keret összege. A
foglalkoztatás segítésére és az életminőség javítására családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére 14 milliárd forinttal több, így 66 milliárd
forintnyi forrás fordítható. A barnamezős területek rehabilitációjának keretösszege 27
milliárdról 28 milliárd forintra nőtt, a leromlott városi területek rehabilitációjáé 19 milliárdról
20 milliárd forintra. Ugyanígy 1 milliárd forinttal emelkedett a társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok keretösszege, csaknem 10 milliárd
forintra. A zöld város kialakításának keretösszege 18 milliárddal emelkedik, így 88 milliárd
forint áll rendelkezésre, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt felhívás
keretösszege pedig 22 milliárddal lett több, összesen 94 milliárd forint. A települési
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések keretösszege 36 milliárdról, 51 milliárd forintra
nőtt, és 15 milliárd forintos emelés történt a fenntartható települési közlekedésfejlesztés
esetében, így itt 78 milliárd forint a keretösszeg. Az önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében elnevezésű felhívás összege 25
milliárdról, 34 milliárd forintra módosult. Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztésének kerete 22 milliárdról, 27 milliárd forintra nőtt, a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítéséé, fejlesztéséé pedig 15 milliárdról csaknem 20 milliárd forintra.
A megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési
együttműködések felhívás esetében 7 milliárdos keretnövekedés után 23 milliárd forint érhető
el. A helyi foglalkoztatási együttműködések kerete 18 milliárdról, 26 milliárd forintra, a helyi
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében kerete 15
milliárdról, 23 milliárd forintra, a helyi gazdaságfejlesztés 24 milliárdos kerete pedig 32
milliárd forintra nőtt.
Forrás: www.kormany.hu (MTI)
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Figyelmébe ajánljuk
"Klímaválasz – helyi szintű alkalmazkodási ismeretek" tréning
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Az éghajlatváltozás hatásait nem csak elszenvedni lehet. Egy településvezető a hatások
megismerésével, felkészüléssel, összefogással, a rendszerek rugalmasságának fejlesztésével
növelheti a település alkalmazkodóképességét a változásokhoz.
Az ingyenes Klímaválasz képzés éppen abban segít az önkormányzatoknak, hogy időben
felkészülhessenek a klímaváltozás településüket érintő hatásaira. A program célja, hogy az
önkormányzatok helyi szintű terveket, stratégiákat tudjanak készíteni, illetve könnyebben
tudják megtalálni és lehívni a megfelelő uniós forrásokat.
A nagy sikerre való tekintettel még egy utolsó INGYENES lehetőséget biztosítanak a
szervezők a "Klímaválasz - helyi szintű alkalmazkodási ismeretek" tréningen való
részvételre, melyet elsősorban önkormányzati szakemberek és döntéshozók számára dolgozott
ki az Energiaklub és partnerei (köztük a TÖOSZ).
A tréning 6 napos, melyből 2 napnyi tananyag távoktatással, 4 napnyi személyes részvételt
igénylő tananyag pedig interaktív, gyakorlat-orientált módszertannal kerül átadásra, konkrét
települési problémák megoldására összpontosítva, mely magában foglal egy tanulmányi
kirándulást is a hazai jó példák megismerése érdekében.
A tréning időpontjai: 2016. április 20-21. és április 27-28. (szerda, csütörtök mindkét
alkalommal, 9-17 óra közt).
A tréning helyszíne: Budapest.
Részletes program és jelentkezés 2016. április 15-ig az alábbi elérhetőségen:
www.klimavalasz.hu/trening_regisztracio
Jelentkezéseket KORLÁTOZOTT SZÁMBAN az alábbi régiókból tudunk elfogadni: KözépDunántúl, Dél-Dunántúl, Észak Magyarország, Közép-Magyarországi régió Dunától keletre
eső fele.
Amennyiben Ön az ország ezeken kívül eső területein él vagy dolgozik, vegyen részt a tréning
rövidített tematikáját bemutató mini-konferenciák (http://www.klimavalasz.hu/klimavalaszprojekt/konferencia) egyikén!

Önkormányzati Hírlevél

2016. évi 4. szám

16

Érintett főbb témakörök a tréningen:
 Éghajlatváltozással kapcsolatos szakmai ismeretek (hazai kihívásokra fókuszálva)
 Települések sérülékenységének vizsgálata – melyek az Ön településének
legkritikusabb pontjai?
 Alkalmazkodóképesség javítása (működő jó példák, tanulmányi kirándulás)
 Stratégiakészítés
 Kommunikáció (lakossági szemléletformálás és kríziskommunikáció)
 Forrásteremtés
Forrás: Energiaklub – Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (www.energiaklub.hu)
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