
T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata K ép v ise lő -testü le tén ek (...) önkormányzati rendelete 

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. 
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve 
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

1- §
Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2 - §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet
1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:
„2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 635 forint (ÁFA-val).”

Végső előteijesztői indokolás
Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt 
szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.
2022. július 1-től megszűnt az önkormányzatok számára elrendelt általános szolgáltatási díj emelési 
tilalom, így ettől kezdve lehetőség van az egyes szolgáltatási díjak valós bekerülési költséghez történő 
igazítására. A legszükségesebb az étkezési térítési díjak felülvizsgálata volt, melyet a képviselő- 
testület augusztustól rendezett is. A szociális étkeztetés térítési díjához igazodóan szükséges a Sásdi 
Szociális Társulás által fenntartott nappali ellátás étkezési térítési díját is felülvizsgálni. A társulás 
tanács úgy döntött, hogy a nappali ellátásban a demens ellátottak számára biztosítható étkeztetés díját 
635 forintban állapítja meg. Ezen döntés rendeleti elfogadása szükséges az új intézményi térítési díj 
bevezetéséhez.
A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: a térítési díj emelése jelenleg egyetlen ellátottat sem érint..
- gazdasági hatása: nincs
- költségvetési hatása: nem jelentős.
B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,
C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: Az intézményi térítési díj felülvizsgálata csak a rendelet módosításával 
lehetséges.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testületc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. 
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve 
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

l .§

Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2- §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Sásd, 2022. szeptember 29.

jegyző
Dr. ffus/.tinger János 
polgárin ester

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. szeptember 30.
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1. melléklet

1 Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. Nappali ellátás étkezési térítési díja 635 forint (ÁFA-val).”
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T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata K ép v ise lő -testü le tén ek (...) önkormányzati rendelete 

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Sásd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l-§

Hatályát veszti a
1. Sásd Nagyközség 1991. évi költségvetéséről szóló 1/1991.(11.28.) önkormányzati rendelet, a 

módosításáról szóló 3/1991.(IV. 11.), 9/1991.(IX.12.) és 12/1991.(1992.1.5.) önkormányzati 
rendeletekkel együtt,

2. Sásd Nagyközség 1990. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló 4/1991.(VI.13.) 
önkormányzati rendelet,

3. Az Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 3/1992.(111.3.) önkormányzati rendelet, a 
módosításáról szóló 11/1992.(XII.21) önkormányzati rendelettel együtt,

4. Az Önkormányzat 1991. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló 6/1992.(VI.3.) 
önkormányzati rendelet,

5. Sásd Nagyközség 1993. évi költségvetéséről szóló 3/1993.(111.29.) önkormányzati rendelet, a 
módosításáról szóló 7/1993.(V.3.) és 13/1993.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

6. Az önkormányzat 1992. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló 8/1993.(V.3.) önkormányzati 
rendelet,

7. Sásd Nagyközségi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 2/1994.(111.27.)
önkormányzati rendelet, a módosításáról szóló 6/1994.(XI.19.) önkormányzati rendelettel 
együtt,

8. Az 1993. évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló 3/1994.(111.27.) önkormányzati rendelet,
9. A Sásd Nagyközségi Önkormányzat 1994. évi zárszámadásáról szóló 5/1995.(IV.3.) 

önkormányzati rendelet,
10. Sásd Nagyközségi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 6/1995.(IV.24.)

önkormányzati rendelet, a módosításáról szóló 10/1995.(XII.4.) önkormányzati rendelettel 
együtt,

11. Sásd Város Önkormányzata 1995. évi zárszámadásáról szóló 2/1996.(111.19.) önkormányzati 
rendelet,

12. Sásd Város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről szóló 5/1996.(IV.29.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 6/1996.(IV.29.) és 13/1996.(XI.18.) önkormányzati
rendeletekkel együtt,

13. Sásd Város Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről szóló 1/199 7.(111.24.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 7/1997.(IX.20.) és 15/1997.(XII.15.) önkormányzati
rendeletekkel együtt,

14. Sásd Város Önkormányzata 1996. évi zárszámadásáról szóló 2/1997.(IV.l.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 10/1997.(IX.25.) önkormányzati rendelettel együtt,

15. Sásd Város Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998.(111.2.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 3/1998.(IV.7.), 7/1998.(VI.30.), 9/1998.(X.l.) és
12/1998.(X1I.21.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

16. Sásd Város Önkormányzata 1997. évi zárszámadásáról szóló 2/1998.(IV.7.) önkormányzati 
rendelet,

17. Sásd Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről szóló 3/1999.(111.15.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 9/1999.(V.3.), 14/1999.(IX.27.) és 17/1999.(XI.29.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,
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18. Sásd Város Önkormányzata 1998. évi zárszámadásáról szóló 6/1999.(111.29.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 10/1999.(VI.28.) önkormányzati rendelettel együtt,

19. A környezetvédelmi alapról szóló 8/1999.(IV.30.) önkormányzati rendelet,
20. A parlagin visszaszorításáról szóló 10/1999.(V.31.) önkormányzati rendelet,
21. Sásd Város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(111.13.) önkormányzati 

rendelet, a módosításáról szóló 6/2000.(V.18.), 7/2000.(VI1.14.), 8/2000.(X.2.) és 
12/2000.(XII.18.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

22. Sásd Város Önkormányzata 1999. évi zárszámadásáról szóló 3/2000.(IV.25.) önkonnányzati 
rendelet,

23. Sásd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001.(111.12.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 6/2001.(IV.28.), 8/2001.(VI.21.), 9/2001.(VII. 17.),
12/2001.(IX.26.), 15/2001.(XI.28.) és 19/2001.(XII.23.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

24. Sásd Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(111.12.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 10/2001.(VII. 17.), 2/2002.(IV.15.), 5/2002.(VI.3.), 
7/2002.(VII.l.), 8/2002.(VII.21.), 9/2002.(X.3.), 14/2002.(XII.16.) és 6/2003.(IV.22.)
önkormányzati rendeletekkel együtt,

25. Sásd Város Önkormányzata 2001. évi zárszámadásáról szóló 1/2002.(IV.15.) önkormányzati 
rendelet,

26. Sásd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003.(111.3.) önkonnányzati
rendelet, a módosításáról szóló 8/2003.(V.2.), 11/2003.(IX. 1.), 12/2003.(X.6.),
18/2003.(XII.15.) és 3/2004.(IV.13.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

27. Sásd Város Önkormányzata 2002. évi zárszámadásáról szóló 7/2003.(IV.22.) önkormányzati 
rendelet,

28. Sásd Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről 1/2004.(111.8.) önkormányzati rendelet, 
a módosításáról szóló 5/2004.(IV.13.), 9/2004.(VII.30.), 11/2004.(IX.30.). 14/2004.(XI.30.) és 
3/2005.(IV.20.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

29. Sásd Város Önkonnányzata 2003. évi zárszámadásáról szóló 4/2004.(IV.13.) önkormányzati 
rendelet,

30. A  helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 10/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelet, a 
módosításáról szóló 7/2007.(VII.2.) önkonnányzati rendelettel együtt,

31. Sásd Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(111.2.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 2/2005.(111.29.), 6/2005.(IV.29.), 7/2005.(VII.4.),
8/2005.(VII.21.), 9/2005.(X.3.) és 15/2005.(XII.16.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

32. Sásd Város Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról szóló 4/2005.(IV.20.) önkormányzati 
rendelet,

33. Sásd Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(11.29.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 6/2006.(VII.3.), 7/2006.(IX.25.) és 14/2006.(XII.18.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,

34. Sásd Város Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról szóló 5/2006.(IV.20.) önkormányzati 
rendelet,

35. Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(111.1.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 4/2007.(IV.16.), 6/2007. (VIA), 8/2007.(VIII.27.),
10/2007.(X.22.), 14/2007.(XII.21.) és 4/2008.(IV.18.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

36. Sásd Város Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról szóló 5/2007.(IV.16.) önkonnányzati 
rendelet,

37. Sásd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(111.3.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 7/2008.(V.9.), 9/2008.(VI.5.), 10/2008.(IX.26.),
11/2008.(XI.28.), 15/2008.(XII.20.) és 5/2009.(111.27.) önkonnányzati rendeletekkel együtt,

38. Sásd Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008.(IV.18.) önkormányzati 
rendelet,
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39. Sásd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(111.2.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 11/2009.(V.29.), 13/2009.(IX.30.), 19/2009.(XII.4.) és 
3/2010.(IV.9.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

40. Sásd Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló 7/2009.(IV.17.) önkormányzati 
rendelet,

41. Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(111.2.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 110/2010.(IX.2.), 13/2010.(XII.20.) és 2/2011.(IV. 1.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,

42. Sásd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló 4/2010.(IV.9.) önkormányzati 
rendelet,

43. A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 9/2010.(IX.02.) önkormányzati 
rendelet,

44. Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(111.3.) önkormányzati 
rendelet,

45. Sásd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011.(IV. 13.) önkormányzati 
rendelet,

46. A Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolában fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 
11/2011.(VI. 30.) önkormányzati rendelet,

47. Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(111.10.) önkormányzati 
rendelet,

48. Sásd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról szóló 7/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendelet,

49. Sásd Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról szóló 5/2013.(IV.29.) önkormányzati 
rendelet.

2-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelet.

3-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet.

4-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2014. (V.12.) 
önkormányzati rendelet.

5-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.) 
önkormányzati rendelet.

6.§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 8/2015. (IV.20.)
önkormányzati rendelet.

7-§
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Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.25.)
önkormányzati rendelet.

8.§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016. (V.5.) 
önkormányzati rendelet.

9-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.1.) 
önkormányzati rendelet.

10. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló 3/2017. (V.16.) 
önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (11.28.) 
önkormányzati rendelet.

12. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló 6/2018. (V.16.) 
önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (11.28.) 
önkormányzati rendelet.

14. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló 4/2019. (V.2.) 
önkormányzati rendelet.

15. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (11.26.) 
önkormányzati rendelet.

16. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 9/2020. (VII. 10.) 
önkormányzati rendelet.

17. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 8/2021. (V. 4.)
önkormányzati rendelet.
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18. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.)
önkormányzati rendelet.

19. §

(1) Ez a rendelet -  a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel -  a kihirdetését követő harmadik napon 
lép hatályba.

(2) A 15. § és a 16. § 2022. december 31-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2023. december 31-én lép hatályba.

(4) A 18. § 2024. december 31-én lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdése szerint ha a jogszabály minden 
rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. Jelenleg az 
önkormányzat valamennyi, 1991. óta alkotott költségvetési és zárszámadási rendelete hatályban van, 
annak ellenére, hogy azok rendelkezései végrehajtásra kerültek, további joghatás kiváltására nincs 
szükség. Ezen túl van még néhány olyan rendelet, amelynek megalkotása idején törvényi 
felhatalmazás miatt volt szükséges, időközben azonban nincs ilyen felhatalmazó törvényi 
rendelkezés - a hulladékgazdálkodási terv és a parlagfű visszaszorítása vagy pedig időközben nincs 
már olyan életviszony, amelyet szabályozni kellene - tandíjrendeletek ezért ezen rendeletek 
hatályon kívül helyezése is szükséges.

A jegyző feladata a helyi önkormányzati jogalkotás folyamatos figyelemmel kísérése, a jogszabályok 
folyamatos felülvizsgálata, s ennek keretében az elavult, szükségtelenné vált, valamint a normatív 
tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan jogszabályi rendelkezések 
hatályon kívül helyeztetése, amellyel a helyi jogalkotás átláthatóbbá válik, a jogbiztonság fokozódik.

A rendelet elfogadásával a felsorolt rendeleteket hatályon kívül helyezzük.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a rendelet megalkotásával a helyi önkormányzati szabályozás átláthatóbbá 
válik, növekszik a jogbiztonság .

- gazdasági hatása: nincs

- költségvetési hatása: nincs

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a hivatalnak csökken a rendeletek 
nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív feladata.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:

- a rendelet megalkotása a jogalkotási törvény rendelkezései szerint kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti 
törvényességi észrevétel lehet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt
szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Sásd Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotási hatáskörben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §

Hatályát veszti a
1. Sásd Nagyközség 1991. évi költségvetéséről szóló 1/1991.(11.28.) önkormányzati rendelet, a 

módosításáról szóló 3/1991.(IV. 11.), 9/1991.(IX.12.) és 12/1991.(1992.1.5.) önkormányzati 
rendeletekkel együtt,

2. Sásd Nagyközség 1990. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló 4/1991.(VI. 13.) 
önkormányzati rendelet.

3. Az Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 3/1992.(111.3.) önkormányzati rendelet, a 
módosításáról szóló 11/1992.(XII.21) önkormányzati rendelettel együtt,

4. Az Önkormányzat 1991. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló 6/1992.(VI.3.)
önkormányzati rendelet,

5. Sásd Nagyközség 1993. évi költségvetéséről szóló 3/1993.(111.29.) önkormányzati rendelet, a 
módosításáról szóló 7/1993.(V.3.) és 13/1993.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

6. Az önkormányzat 1992. évi pénzügyi tervének teljesítéséről szóló 8/1993.(V.3.) önkormányzati 
rendelet,

7. Sásd Nagyközségi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 2/1994.(111.27.)
önkormányzati rendelet, a módosításáról szóló 6/1994.(XI.19.) önkormányzati rendelettel
együtt,

8. Az 1993. évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló 3/1994.(111.27.) önkormányzati rendelet,
9. A Sásd Nagyközségi Önkormányzat 1994. évi zárszámadásáról szóló 5/1995.(IV.3.)

önkormányzati rendelet,
10. Sásd Nagyközségi Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 6/1995.(IV.24.)

önkormányzati rendelet, a módosításáról szóló 10/1995.(XII.4.) önkormányzati rendelettel 
együtt,

11. Sásd Város Önkormányzata 1995. évi zárszámadásáról szóló 2/1996.(111.19.) önkormányzati 
rendelet,

12. Sásd Város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről szóló 5/1996.(IV.29.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 6/1996.(IV.29.) és 13/1996.(XI.18.) önkormányzati
rendeletekkel együtt,

13. Sásd Város Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről szóló 1/199 7.(111.24.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 7/1997.(IX.20.) és 15/1997.(XII. 15.) önkormányzati
rendeletekkel együtt,

14. Sásd Város Önkormányzata 1996. évi zárszámadásáról szóló 2/1997.(IV. 1.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 10/1997.(IX.25.) önkormányzati rendelettel együtt,

15. Sásd Város Önkormányzata 1998. évi költségvetéséről szóló 1/1998.(111.2.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 3/1998.(IV.7.), 7/1998.(VI.30.), 9/1998.(X.l.) és
12/1998.(XII.21.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

16. Sásd Város Önkormányzata 1997. évi zárszámadásáról szóló 2/1998.(IV.7.) önkormányzati 
rendelet,
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17. Sásd Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről szóló 3/1999.(111.15.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 9/1999.(V.3.), 14/1999.(IX.27.) és 17/1999.(XI.29.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,

18. Sásd Város Önkormányzata 1998. évi zárszámadásáról szóló 6/1999.(111.29.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 10/1999.(VI.28.) önkormányzati rendelettel együtt,

19. A környezetvédelmi alapról szóló 8/1999.(IV.30.) önkormányzati rendelet,
20. A parlagfű visszaszorításáról szóló 10/1999.(V.31.) önkormányzati rendelet,
21. Sásd Város Önkormányzata 2000. évi költségvetéséről szóló 2/2000.(111.13.) önkormányzati

rendelet, a módosításáról szóló 6/2000.(V.18.), 7/2000.(VII. 14.), 8/2000.(X.2.) és
12/2000.(XII.18.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

22. Sásd Város Önkormányzata 1999. évi zárszámadásáról szóló 3/2000.(IV.25.) önkormányzati 
rendelet,

23. Sásd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 1/2001.(111.12.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 6/2001.(IV.28.), 8/2001.(VI.21.), 9/2001.(VII.17.),
12/2001 .(IX.26.), 15/2001.(XI.28.) és 19/2001.(XII.23.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

24. Sásd Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről szóló 2/2001.(111.12.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 10/2001.(VII. 17.), 2/2002.(IV.15.), 5/2002.(VI.3.),
7/2002.(VII.l.), 8/2002.(VII.21.), 9/2002. (X.3.), 14/2002.(XII.16.) és 6/2003.(IV.22.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,

25. Sásd Város Önkormányzata 2001. évi zárszámadásáról szóló 1/2002.(IV.15.) önkormányzati 
rendelet,

26. Sásd Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésről szóló 1/2003.(111.3.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 8/2003.(V.2.), 11/2003.(IX. 1.), 12/2003.(X.6.),
18/2003.(XII. 15.) és 3/2004.(IV.13.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

27. Sásd Város Önkormányzata 2002. évi zárszámadásáról szóló 7/2003.(IV.22.) önkormányzati 
rendelet,

28. Sásd Város Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről 1/2004.(111.8.) önkormányzati rendelet, 
a módosításáról szóló 5/2004.(IV.13.), 9/2004.(VII.30.), 11/2004.(IX.30.). 14/2004.(XI.30.) és 
3/2005.(IV.20.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

29. Sásd Város Önkormányzata 2003. évi zárszámadásáról szóló 4/2004.(IV. 13.) önkormányzati 
rendelet,

30. A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 10/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelet, a 
módosításáról szóló 7/2007.(VII.2.) önkormányzati rendelettel együtt,

31. Sásd Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(111.2.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 2/2005.(111.29.), 6/2005.(IV.29.), 7/2005. (VII.4.),
8/2005.(VII.21.), 9/2005.(X.3.) és 15/2005.(XII.16.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

32. Sásd Város Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról szóló 4/2005.(IV.20.) önkormányzati 
rendelet,

33. Sásd Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(11.29.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 6/2006.(VII.3.), 7/2006.(IX.25.) és 14/2006.(XII.18.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,

34. Sásd Város Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról szóló 5/2006.(IV.20.) önkormányzati 
rendelet,

35. Sásd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(111.1.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 4/2007.(IV.16.), 6/2007. (VIA), 8/2007.(VIII.27.),
10/2007.(X.22.), 14/2007.(XII.21.) és 4/2008.(IV.18.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

36. Sásd Város Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról szóló 5/2007.(IV.16.) önkormányzati 
rendelet,
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37. Sásd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(111.3.) önkormányzati
rendelet, a módosításáról szóló 7/2008.(V.9.), 9/2008.(VI.5.), 10/2008. (IX.26.),
11/2008.(XI.28.), 15/2008.(XII.20.) és 5/2009.(111.27.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

38. Sásd Város Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról szóló 5/2008.(IV.18.) önkormányzati 
rendelet,

39. Sásd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(111.2.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 11/2009.(V.29.), 13/2009.(IX.30.), 19/2009.(XII.4.) és 
3/2010.(IV.9.) önkormányzati rendeletekkel együtt,

40. Sásd Város Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló 7/2009.(IV.17.) önkormányzati 
rendelet,

41. Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(111.2.) önkormányzati 
rendelet, a módosításáról szóló 110/2010.(IX.2.), 13/2010.(XII.20.) és 2/2011.(IV. 1.) 
önkormányzati rendeletekkel együtt,

42. Sásd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló 4/2010.(IV.9.) önkormányzati 
rendelet,

43. A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 9/2010.(IX.02.) önkormányzati 
rendelet,

44. Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(111.3.) önkormányzati 
rendelet,

45. Sásd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról szóló 6/2011.(IV. 13.) önkormányzati 
rendelet,

46. A Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolában fizetendő térítési díjról és tandíjról szóló 
11/2011.(VI. 30.) önkormányzati rendelet,

47. Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(111.10.) önkormányzati 
rendelet,

48. Sásd Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról szóló 7/2012.(IV.27.) önkormányzati 
rendelet,

49. Sásd Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról szóló 5/2013.(IV.29.) önkormányzati 
rendelet.

2. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelet.

3-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (III. 11.) 
önkormányzati rendelet.

4-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló 3/2014. (V.12.) 
önkormányzati rendelet.

5.§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.6.)
önkormányzati rendelet.
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6. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról szóló 8/2015. (IV.20.)
önkormányzati rendelet.

7-§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.25.) 
önkormányzati rendelet.

8- §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló 5/2016. (V.5.) 
önkormányzati rendelet.

9.§

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III. 1.) 
önkormányzati rendelet.

10. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló 3/2017. (V.16.) 
önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (11.28.) 
önkormányzati rendelet.

12. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról szóló 6/2018. (V.16.) 
önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (11.28.) 
önkormányzati rendelet.

14. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról szóló 4/2019. (V.2.) 
önkormányzati rendelet.

15. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (11.26.)
önkormányzati rendelet.
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Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról szóló 9/2020. (VII. 10.)
önkormányzati rendelet.

17. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló 8/2021. (V. 4.) 
önkormányzati rendelet.

18. §

Hatályát veszti a Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) 
önkormányzati rendelet.

19. §

(1) Ez a rendelet -  a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel -  a kihirdetését követő harmadik napon 
lép hatályba.

(2) A 15. § és a 16. § 2022. december 31-én lép hatályba.

(3) A 17. § 2023. december 31-én lép hatályba.

(4) A 18. § 2024. december 31-én lép hatályba.
Sásd, 2022. szeptember 29.

D r.) usztinger János 
polgármester

V \

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. szeptember 30.





Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el.

l-§

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VIA) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az ösztöndíj havi összege 5.000 forinttól 25 000 forintig terjed.

(3) Az ösztöndíj a megítélését követő 60 napon belül a tanév 10 hónapjára egy összegben kerül 
kifizetésre:”

2. §

(1) A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép.

3-§

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „augusztus 15” szövegrész helyébe az „október 25” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „augusztus 31” szövegrész helyébe a „november 15” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „adatlap,” szövegrész helyébe az „adatlap, valamint” szöveg 
lép.

Hatályát veszti a Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdése,
b) 4. § d) pontja,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 7. § (1) bekezdése,
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5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba. 

Sásd, 2022. szeptember 29.

\
I '

Dr. Jlisztinger János 
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2022. szeptember 30.
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1. melléklet

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban 
EFOP-3.9.2-16-2017-00044

Ösztöndíj támogatási szerződés
Hegyháti ösztöndíj támogatásról

amely létrejött egyrészről
...............Önkormányzata (székhely:............ ), képviseletében........... polgármester, mint támogató,
a továbbiakban: Támogató
másrészről
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Adóazonosító jele:
TÁJ szám:
Bankszámlaszáma:
és a kiskorú képviseletében
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
szülő, törvényes képviselő,
mint támogatott, a továbbiakban: Ösztöndíjas
(a továbbiakban együtt Felek)
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hegyháti Ösztöndíjról szóló 8/2018.(VIA.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ösztöndíjas támogatási szerződést (a továbbiakban szerződést) 
kötnek a hátrányos helyzetű fiatalok későbbi helyi munkaerőpiaci elhelyezkedésnek segítése, 
tanulmányi előmenetelük motiválása céljából, és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett 
és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás szempontjából 
lényeges információ alapján jogosulttá vált.
2. Ösztöndíjas és törvényes képviselője a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a R. szabályrendszerét, 
valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt kötelezettségre, illetve 
a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre - megismerte és megértette.
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3 Az Ösztöndíjas és törvényes képviselője vállalja, hogy
a) a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan 
iskolai mulasztása nem lesz,
b) hozzájárul, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ....i Közös Önkormányzati 
Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes 
adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti 
járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel 
kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és 
végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése 
érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) 
kitöltésében.
c) az a) vagy b) pont megszegése esetén a Támogatott részére a kötelező határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül a teljes kifizetett ösztöndíj összegét egy összegben visszafizeti.
4. A Támogató vállalja, hogy az Ösztöndíjas részére 20... szeptembertől 20.. júniusig, de legfeljebb 
az Ösztöndíjas tanulói/hallgatói jogviszonya fennállása időszakára e megállapodás aláírásától 
számított 30 napon belül egy összegben az ösztöndíj összegét, havi.... forintot, összesen... forintot a 
kérelmező részére megfizeti, a kérelemben írt módon, az Ösztöndíjas által megjelölt bankszámla 
javára történő átutalással, vagy az Ösztöndíjasnak vagy törvényes képviselőjének készpénzben.
5. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében az 
ösztöndíj minimálbért meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóság.
6. A Felek e szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és 
írásban módosíthatják.
7. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, melyet annak aláírásával elismernek.

Támogató Ösztöndíjas Törvényes képviselő”
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2. melléklet

Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban 
EFOP-3.9.2-16-2017-00044

PÁLYÁZATI ADATLAP 
Hegyháti ösztöndíj pályázathoz

1. Pályázó adatai
Neve:........................................................................................................................................
Születési neve: ........................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................
Születési helye, ideje: .............................................................................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................
Állampolgársága: ....................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: .....................................................................................
Adóazonosító jele: ..................................................................................................................

2. Pályázó iskolájának adatai
Iskola neve:..............................................................................................................................
Székhelye:................................................................................................................................
Évfolyama:...............................................................................................................................

3. Tanulmányi eredmény
a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye (tanulmányi átlag, 2 tizedes 
pontossággal):...................

4. Hátrányos helyzet bemutatása
A pályázó nyilatkozata, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem: ............................ forint.
A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szabályait kell alkalmazni.
Egyéb szociális, családi helyzet bemutatása röviden:
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5. Az ösztöndíj odaítélésének egyéb feltételei
(Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) jó tanulmányi eredmény, tanulmányi versenyen nyújtott teljesítmény,
b) közösségi, kulturális vagy művészeti tevékenység végzése,
c) sportteljesítmény elérése,
d) tudományos tevékenység végzése,
e) más kiemelkedő tevékenység végzése: ........................................

A példamutató teljesítményt, magatartást az iskola, civil, egyházi vagy egyéb szervezet 
nyilatkozata, ajánlása támasztja alá, kérjük csatolni.

7. Nyilatkozatok:
A. Vállalom, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségemnek folyamatosan eleget 
teszek, igazolatlan iskolai mulasztásom nem lesz.
B. Szülőmmel együtt hozzájárulunk, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ....i 
Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre 
vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon 
és feltételekkel kezelje, ennek érdekében együttműködünk az ösztöndíj folyósításának kezdetén és 
végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése 
érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) 
kitöltésében.

8. A megítélt ösztöndíjat bankszámlára / készpénzben kérem*.
Amennyiben a pályázó rendelkezik bankszámlával, kérjük annak adatait megadni.
Számlatulajdonos neve:..........................................................................................................
Számlavezető intézmény neve:..............................................................................................
Számlatulajdonos bankszámlaszáma:.................................................................... ..................
*a megfelelő aláhúzandó

Kelt: ...........................,20 ................... ... hó ................nap

pályázó aláírása szülő, törvényes képviselő aláírása
(kiskorú tanuló esetén)

Csatolandó melléklet:
1. A pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
2. Amennyiben a példamutató teljesítményt, magatartást igazoló nyilatkozattal, ajánlással rendelkezik, kérjük csatolni.”
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T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../.... (...) önkormányzati rendelete 

Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el.

1 §

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VIA.) önkormányzati rendelet 8. § (2) és (3) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az ösztöndíj havi összege 5.000 forinttól 25 000 forintig terjed.

(3) Az ösztöndíj a megítélését követő 60 napon belül a tanév 10 hónapjára egy összegben kerül 
kifizetésre:”

2.§

(1) A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VIA.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

A Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében az „augusztus 15” szövegrész helyébe az „október 25” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „augusztus 31” szövegrész helyébe a „november 15” szöveg,
c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „adatlap,” szövegrész helyébe az „adatlap, valamint” szöveg 
lép.

Hatályát veszti a Hegyháti ösztöndíj alapításáról szóló 8/2018. (VIA.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdése,
b) 4. § d) pontja,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 7. § (1) bekezdése,

5-§

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
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Sásd Város Önkormányzata konzorciumvezető 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járás
EFOP-3.9.2-16-2017-00044

Ösztöndíj támogatási szerződés
Hegyháti ösztöndíj támogatásról

amely létrejött egyrészről
...............Önkormányzata (székhely:............ ), képviseletében........... polgármester, mint támogató,
a továbbiakban: Támogató
másrészről
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
Tartózkodási helye:
Adóazonosító jele:
TÁJ szám:
Bankszámlaszáma:
és a kiskorú képviseletében
Név:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Lakcíme:
szülő, törvényes képviselő,
mint támogatott, a továbbiakban: Ösztöndíjas
(a továbbiakban együtt Felek)
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hegyháti Ösztöndíjról szóló 8/2018.(VI.4.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: R.) alapján ösztöndíjas támogatási szerződést (a továbbiakban szerződést) 
kötnek a hátrányos helyzetű fiatalok későbbi helyi munkaerőpiaci elhelyezkedésnek segítése, 
tanulmányi előmenetelük motiválása céljából, és tekintettel arra, hogy az Ösztöndíjas a meghirdetett 
és e szerződés tárgyát képező ösztöndíjra, az általa közölt tények és egyéb az elbírálás szempontjából 
lényeges információ alapján jogosulttá vált.
2. Ösztöndíjas és törvényes képviselője a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a R. szabályrendszerét, 
valamint a szerződés tartalmát - különös tekintettel az Ösztöndíjas által vállalt kötelezettségre, illetve 
a szerződésszegés esetén életbelépő visszafizetési kötelezettségre - megismerte és megértette.
- megismerte és megértette.
3. Az Ösztöndíjas és törvényes képviselője vállalja, hogy
a) a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségének folyamatosan eleget tesz, igazolatlan 
iskolai mulasztása nem lesz,
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b) hozzájárul, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ....i Közös Önkormányzati 
Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre vonatkozó személyes 
adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti 
járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon és feltételekkel 
kezelje, ennek érdekében szülőjével együtt együttműködik az ösztöndíj folyósításának kezdetén és 
végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése 
érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) 
kitöltésében.
c) az a) vagy b) pont megszegése esetén a Támogatott részére a kötelező határozat jogerőre 
emelkedését követő 15 napon belül a teljes kifizetett ösztöndíj összegét egy összegben visszafizeti.
4. A Támogató vállalja, hogy az Ösztöndíjas részére 20... szeptembertől 20.. júniusig, de legfeljebb 
az Ösztöndíjas tanulói/hallgatói jogviszonya fennállása időszakára e megállapodás aláírásától 
számított 30 napon belül egy összegben az ösztöndíj összegét, havi.... forintot, összesen ... forintot a 
kérelmező részére megfizeti, a kérelemben írt módon, az Ösztöndíjas által megjelölt bankszámla 
javára történő átutalással, vagy az Ösztöndíjasnak vagy törvényes képviselőjének készpénzben.
5. A személyi jövedelemről szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. pont ö) pontja értelmében az 
ösztöndíj minimálbért meg nem haladó része adóterhet nem viselő járandóság.
6. A Felek e szerződést közös megegyezéssel kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és 
írásban módosíthatják.
7. A Felek a szerződést megértették, és tudomásul vették, melyet annak aláírásával elismernek.

........,20 .............

Támogató Ösztöndíjas Törvényes képviselő”

Sásd Város Önkonnányzata konzorciumvezető 
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti járásban 
EFOP-3.9.2-16-2017-00044

2. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP
Hegyháti ösztöndíj pályázathoz

1. Pályázó adatai
Neve:.....................................................................................................
Születési neve:......................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................



Születési helye, ideje:.............................................................................................................
Lakcíme:.................................................................................................................................
Állampolgársága: ...................................................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: ....................................................................................
Adóazonosító jele:..................................................................................................................

2. Pályázó iskolájának adatai
Iskola neve:.............................................................................................................................
Székhelye:...............................................................................................................................
Évfolyama:..............................................................................................................................

3. Tanulmányi eredmény
a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző félév tanulmányi eredménye (tanulmányi átlag, 2 tizedes 
pontossággal):...................

4. Hátrányos helyzet bemutatása
A pályázó nyilatkozata, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem: ............................ forint.
A jövedelemszámításra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
szabályait kell alkalmazni.
Egyéb szociális, családi helyzet bemutatása röviden:

5. Az ösztöndíj odaítélésének egyéb feltételei
(Jelölje aláhúzással, hogy az alábbi feltételek közül melyik teljesült:
a) jó tanulmányi eredmény, tanulmányi versenyen nyújtott teljesítmény,
b) közösségi, kulturális vagy művészeti tevékenység végzése,
c) sportteljesítmény elérése,
d) tudományos tevékenység végzése,
e) más kiemelkedő tevékenység végzése:........................................

A példamutató teljesítményt, magatartást az iskola, civil, egyházi vagy egyéb szervezet 
nyilatkozata, ajánlása támasztja alá, kérjük csatolni.

7. Nyilatkozatok:
A. Vállalom, hogy a támogatási időszak alatt tanulmányi kötelezettségemnek folyamatosan eleget 
teszek, igazolatlan iskolai mulasztásom nem lesz.
B. Szülőmmel együtt hozzájárulunk, hogy .... Önkormányzata és annak hivatali szervezete, a ....i 
Közös Önkormányzati Hivatal az ösztöndíj igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetre 
vonatkozó személyes adatait az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” című pályázat adatfeldolgozási szerződésében meghatározott módon 
és feltételekkel kezelje, ennek érdekében együttműködünk az ösztöndíj folyósításának kezdetén és 
végén is az Európai Unió által a támogatások felhasználása és későbbi eredményei követése 
érdekében rendszeresített „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez” (ún. ESZA kérdőív) 
kitöltésében.
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$. A megítélt ösztöndíjat bankszámlára / készpénzben kérem*.
Amennyiben a pályázó rendelkezik bankszámlával, kéijük annak adatait megadni.
Számlatulajdonos neve:...........................................................................................................
Számlavezető intézmény neve: ..............................................................................................
Számlatulajdonos bankszámlaszáma:.......................................................................................
*a megfelelő aláhúzandó

Kelt:...........................,20 ........................ hó ............... nap

pályázó aláírása szülő, törvényes képviselő aláírása
(kiskorú tanuló esetén)

Csatolandó melléklet:
1. Apályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti példánya,
2. Amennyiben a példamutató teljesítményt, magatartást igazoló nyilatkozattal, ajánlással rendelkezik, kérjük csatolni.”

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt 
szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

Sásd Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” pályázati projektje lebonyolítása során alapította a Hegyháti 
ösztöndíjat, 14-22 közötti nappali tagozaton továbbtanuló fiatalok számára. Az ösztöndíj feltételeit 
a 8/2018.(VI.5.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A pályázat lebonyolítása végéhez közeledik, a projekt költségvetésének átdolgozása során az eredeti 
célok megvalósítása mellett is maradtak olyan források, amelyek lehetővé teszik, hogy az 
ösztöndíjprogramot az eredeti tervek (Sásdon 11 tanuló támogatása egy tanév idejére) bővítésével 
folytassuk. A szabad források bevonása érdekében eltöröljük a korábbi korlátokat, a pályázatok 
benyújtását lehetővé tesszük a tanév során is, és a megítélt támogatás kifizetését is a projektidőszak 
alatt biztosítjuk.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: az ösztöndíj-lehetőség bővítése a nehéz szociális helyzetben lévő családok 
számára kedvező.

- gazdasági hatása: közvetlen hatása nincs.

- költségvetési hatása: a projekt költségvetésében rendelkezésre áll a szükséges forrás.

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a tervezet a pályázók adminisztratív terheinek 
minimalizására törekszik.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:

A rendelet szabályainak felülvizsgálata a pályázati projekt megvalósítása érdekében szükséges.
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H a t  á r o z a t i  a v a s  la  t

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara között a sásdi 
falugazdász iroda elhelyezése érdekében kötendő helyiségbérleti szerződést a hivatal 
megüresedő emeleti (volt gyámügyi) irodahelyiségére (15,5m2). A bérleti díj havonta 40.000 
forint + ÁFA, a szolgáltatásnak nem része a telefon- és az internethasználat.

Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző 
Határidő: közlésre azonnal



"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sásd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 

az 51/2007. (ü l. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja 2022. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 

felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó 
lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. éviLXVI. törvény „lakóhely” fogalmának 
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül 
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás 
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív 
hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa 
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

hrti)s://bursa.emet.hu/oalv/uahbelei).asiix
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában lehetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa 
rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatalban (Sásd Dózsa György utca 32.) kell benyújtani.
3. Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
a) Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2021/2022. tanév második féléve és a 2022/2023.
tanév első féléve. A z önkorm ányzatok egy tanulm ányi félévre egy összegben utalják át a Tám ogatáskezelö B ursa H ungarica szám lájára a  tám ogato tt hallgatók öthavi 
önkorm ányzati tám ogatási összegét. A  Tám ogatáskezelö a  beérkezett önkorm ányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézm ények) szerin t újracsoportosítja, 
m ajd a jogosu lt hallgatók után továbbutalja a  kifizető felsőoktatási A z ösztöndíjat (m ind az önkorm ányzati, m ind az intézm ényi ösztöndíjrészt) az a  felsőoktatási intézm ény 
folyósítja a hallgatónak, am elytől a  hallgató -  az állam i költségvetés terhére -  a  hallgatói juttatásokat kapja. A z ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2022 m árciusa.
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulék fizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).

4. A pályázat kötelező mellékletei
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2022. tanév első félévéről.
A m ennyiben a  pályázó  egy időben több felsőoktatási intézm énnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a  felsőoktatási intézm ényt kell m egneveznie, am ellyel 
elsőként lé tesített hallgatói jogviszonyt. A  felsőoktatási intézm ények szerződése alapján folyó, közösen m eghirdetett -  egyik szakon nem  hitéleti, a m ásik  szakon hitoktató, 
illetve hittanár — kétszakos képzés esetében a  hallgató  az állam i felsőoktatási intézm ényt köteles m egnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban 
életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó 
jövedelmének forint összegét.
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a  kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a  kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 
szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elism ert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek 
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a 
folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg 
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a  lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások 
viseléséhez és a  lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,



b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: G w t.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a űy v t 20/B 
§-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a  tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéké,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdij,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j) a szociális szövetkezet, valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog 
ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belöl az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló 
ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi 
szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

5. A pályázat elbírálása
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik, az 
önkormányzat 2021. december 6-ig hoz döntést, melyről értesíti a pályázót.

6. Adatkezelés
A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni: név; anyja születési neve; születési helye és 
ideje; lakóhelye (lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a 
felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási 
intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a 
pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető
jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: https://emet.gov.hu/app/uploads/2021/01/Adatkezelesi- 
tajekoztatopalyazoknak_mod_2021.01 -21-.pdf

7. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 
haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni 
az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása,
- a tanulmányok szüneteltetése (halasztása).

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető 
Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével 
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi 
fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat 
igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati 
feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Em beri E rőforrás Tám ogatáskezelő B ursa H ungarica Felsőoktatási Ónkorm ányzati Ö sztöndíjrendszer
1381 B udapest P f. 1418 Tel.: (06-1) 550-2700 E-m ail: bursa@ em et.gov.hu Internet: w w w .em et.gov.hu (Bursa H ungarica)

https://emet.gov.hu/app/uploads/2021/01/Adatkezelesi-tajekoztatopalyazoknak_mod_2021.01
https://emet.gov.hu/app/uploads/2021/01/Adatkezelesi-tajekoztatopalyazoknak_mod_2021.01
mailto:bursa@emet.gov.hu
http://www.emet.gov.hu


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Sásd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (ül. 26.) Kormányrendelet alapján 
kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

kívánó fiatalok számára
1. A pályázók köre
A  B u rsa  H u n g a r ic a  Ö sz tö n d íjb a n  a z  5 1 /2 0 0 7 . ( ü l .  2 6 .)  K o rm án y re n d e le t 18. § (2 ) b e k e z d é se  a la p já n  k iz á ró la g  a  te le p ü lé s i ö n k o rm á n y z a t te rü le té n  á lla n d ó  
la k ó h e lly e l ( a  to v á b b ia k b a n : la k ó h e ly )  re n d e lk e z ő k  ré sz e sü lh e tn e k . [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nvilvántartásáiól 
szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltetheti! meg, amelyet a pályázó a lakcinikártyájával tud igazolni.]
A z  ö s z tö n d íjp á ly á z a tra  az o k  a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok je le n tk e z h e tn e k , ak ik :
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és  a  2023/2024. tanévtől kezdődően fe lső o k ta tá s i in té z m é n y  k e re téb en  teljes idejű (nappali munkarend) a lap k é p z é sb e n , o sz ta tla n  k é p z é sb e n  v ag y  
fe lső o k ta tá s i s z a k k é p z é sb e n  k ív á n n a k  ré s z t v en n i. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója 
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi felvételi eljárásban először m ernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és 
tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A  p á ly á z a to t a z  E P E R -B u rs a  re n d s z e rb e n  k itö ltv e , v ég le g e s ítv e , o n n a n  k in y o m ta tv a , a lá írv a  k iz á ró la g  a  Sásdi K ö z ö s  Önkormányzati Hivatalban (Sásd Dózsa 
György utca 32.) k e ll b e n y ú jta n i s z em é ly esen  v a g y  p o s ta i ú to n . A  p á ly á z a t rö g z íté sé n e k  és az  Ö n k orm ányza thoz  tö r té n ő  benyújtásának határideje: 2022. 
november 3.
Figyelem! A  pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx Azok a  pályázók, akik a korábbi 
pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új je lszó t A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a  pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A  pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A  személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a  pályázat formai hibásnak minősül. A  benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.

3. Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek
a )  Az ö sz tö n d íj id ő ta r ta m a : 3 x 1 0  h ó n ap , a z az  h a t  e g y m á s t k ö v e tő  ta n u lm á n y i fé lé v  ( a  2 0 2 3 /2 0 2 4 . ta n év , a  2 0 2 4 /2 0 2 5 . é s  a  2 0 2 5 /2 0 2 6 . ta n é v ) .
b) Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek: Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. 
sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).

4. A pályázat kötelező melléklete az igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élók egy főre jutó havi nettó jövedelméről. A pályázati űrlap 
csak a kötelező melléklettel együtt érvényes, ennek hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
5. A pályázat elbírálása
Az ö sz tö n d íj e lb írá lá sa  k iz á ró la g  szo c iá lis  rá s z o ru lts á g  a lap ján , a  p á ly á z ó  ta n u lm á n y i e red m é n y é tő l fü g g e tle n ü l tö r té n ik . A  p á ly á z ó  sz o c iá lis  rá s z o ru lts á g a  
ig a zo lásá ra  k ö te le s  m e g a d n i a  v e le  e g y  h áz ta r tá sb a n  é lő k  ( a  p á ly ázó  la k ó h e ly e  sze r in ti la k ásb an  é le tv ite lsz e rű e n  e g y ü tt  la k ó , o tt  b e je le n te tt  la k ó h e lly e l v a g y  
ta r tó zk o d ás i h e l ly e l r e n d e lk e z ő  szem é ly ek ) eg y  fő re  ju tó  h a v i n e ttó  jö v e d e lm é n e k  fo r in t ö ssz eg é t.
Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - 
aa) az Szjatv. szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és - ab) az a 
bevétel, amely után a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVU. törvény, 
EMET/11466/2022 6 vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül az Szjatv. - 
ben elismert költség, valamint a  fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a kisadózók tételes adója vagy a kisvállalati adó alapjául szolgáló bevételt 
szerez, a bevétel csökkenthető az Szjatv. szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a  bevétel 40%-ával. H a a  mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a  folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt 
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a 
személyi jövedelemadó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási járulék.
Nem minősül jövedelemnek a) a rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a  lakhatási kiadásokhoz 
kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás, b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 20/A. §-a szerinti támogatás, a 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, c) az anyasági támogatás, d) a 
nyugdíjprémium, az egyszeri juttatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, a tizenharmadik havi ellátás és a szépkorúak jubileumi juttatása, e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével a  súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a  vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, f) a  fogadó szervezet által az 
önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, g) az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek 
között az adórendszeren kívüli keresetteljáró foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek 
(a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéké, h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, j)  a szociális 
szövetkezet tagja által, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének nem 
nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel, k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén 
az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli 
hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor, 1) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás 
elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek ádósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós 
megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

6. Adatkezelés
A  p á ly á z ó k  a  k ö v e tk e z ő  s z e m é ly i és  e g y é b  a d a ta ik a t k ö te le se k  a  p á ly áza tb an  m e g a d n i: n év ; a n y ja  szü le té s i n ev e ; szü le té s i h e ly e  é s  id e je ; la k ó h e ly e  
( la k c ím k árty áv a l ig a z o lh a tó a n ); ad ó a z o n o s ító  je l ;  te le fo n sz á m ; e -m a il c ím .
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. A  pályázat benyújtásával a  pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény pályázati 
dokumentációban foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) -  6. cikk (1) bekezdésének c) és e) pontjában -  foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, 
az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a  Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen: 
h u ps://emet. gov.hu/adatkezeles/
A  pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a  pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt A pályázók pályázatuk benyújtásával 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelönek, 
illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

7. Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a 
Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A  bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezni. Az értesítési kötelezettséget a  hallgató 5 munkanapon belül 
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor. - tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával); - tanulmányi státusz (munkarend, képzési szint, 
finanszírozási forma) változása; - személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása; - a tanulmányok szüneteltetése (halasztása).
A "B" típusú támogatásban részesített pályázó 2023. augusztus 31-ig a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szolé határozata vagy az Oktatási 
Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2023/2024. tanévben mehik 
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A  pályázó köteles egyúttal az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott űrlapon nyilatkozni arról, 
hogy a 2023. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nvert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. A "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a 
támogatás időtartama alatt pályázhat az "A'1 típusú ösztöndíjra. Amennyiben a  "B "típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A” 
típusú Ösztöndíjra, "B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx


Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai ütőn megküldve a 
Támogatáskezelö címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes Ösztőndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi 
részleteiről is lemond. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. A z az ösztöndíjas, 
aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az Ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett 
ösztöndíjára már nem tarthat igényt Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a  folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. Amennyiben megállapítást 
nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a  valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, 
ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.



Határozatig j a vaslat

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Sásd Város területén üzemeltetett közvilágítási szolgáltatás áramdijának 2023. 
évre tett beszerzési ajánlata alapján a becsatolt előterjesztés táblázatának A, B, 
C oszlopában közölt díjtételét elfogadja.

A Képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy az áramdíj a 2022. évi díjhoz 
képest legalább háromszorosára emelkedik. Ez alapján a jövő évi
költségvetésben ........... mFt-tal kerül többe a közvilágítás fenntartása,
üzemeltetése.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a jelenlegi központi támogatásokból 
kiindulva a szolgáltatást ebben a formában a 2023. évben biztosítani nem tudja. 
Mindezekre figyelemmel a Képviselő-testületet ezen körülmények arra 
kényszerítik, hogy a költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében a 
közvilágítási szolgáltatást korlátozza, illetve annak színvonalát csökkentse.

A Képviselő-testület felkéri a polgármesterét és a jegyzőt, hogy dolgozzanak ki 
a takarékossági intézkedések jegyében minimális jogszabályi feltételek 
biztosítása mellett takarékossági javaslatokat. A javaslatot a Pénzügyi 
Bizottsággal egyeztetve a jegyző a véleményeztesse az illetékes hatóságokkal, 
így a Rendőrséggel és a Közútkezelővel, valamint az SMHV Kfi-vel, mint 
üzemeltetővel. A sikeres véleményeztetést követően a polgármester teijessze be 
a javaslatot végleges jóváhagyásra.

Határidő: október 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző



ENERGIATAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK TERVEZETE A 2023. ÉVRE (FŰTÉS)
Emelkedés előtti éves adatok Emelt adatok INTÉZKEDÉS ADATAI (Bruttó)
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saját rész) 
2023

Egyszeri
költségek
2022

Feladat

1 Arad u. 1. 247 390 3,40C 841 126 203 123 1 326 196 29,917 7 401 167 203 123 9 657 448 8 331 252

Gázfűtés szüneteltetése, 100 m3 fa 
vásárlása, orvosi rendelő kialakítása 

? ? ?  (1000 e Ft, TOVÁBBI 
EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES !!!)

4 000 00Ci 1 000 00C
tűzifa beszerzés (2022),

1 Fűtőt Kft biztosítja, 
orvosi rendelő kialakítása

2 Óvoda 479 491 2,290 1 098 034 205 000 1 654 854 46,500 22 296 332 205 000 28 576 691 26 921 837

Fatüzelés, gázzal vegyesen 
70 m3 + gáz fogyasztás (3189 
m3/év) TOVÁBBI EGYEZTETÉS 
SZÜKSÉGES !!!

9 399 416 8 000 000

Kazán beszerzés, tervezés,
automatizálás...
KÖLTSÉGVETÉS
SZÜKSÉGES!,
fűtőt Kft biztosítja

Óvoda (bölcsi) 49 000 3,330 163 170 25 000 238 976 46,500 2 278 500 25 000 2 925 445 2 686 469 Gázkazán lekapcsolása 31 750 0 víztelenítés...

3 Dózsa u. 33. 91 156 3,420 311 754 27 008 430 227 46,500 4 238 754 27 008 541 7 5 1 8 4 987 291
Víztelenítés, gáz szolgáltatás 
lemondása 0 0 szolgáltatások lemondása

4 Kossuth u. 1. 309 344 3,370 1 042 489 80 000 1 425 561 29,917 9 254 644 80 000 11 854 998 10 429 437
Gázhasználat lemondása, 
Gazdajegyzők Dózsa u. 32., 
épület lezárása

0 0 szolgáltatások lemondása

5 Rákóczi u, 41 726 495 3,370 2 448 288 206 342 3 371 380 29,917 21 734 551 206 342 27 864 934 24 493 554

Épület rendőrségnek,
Tankerületi iroda EGYEZTETÉS 
ALATT!,
GYEP Iroda hivatalba (nov.Ol-ig), 
Támogató Szolgálat leválasztása a 
fűtésről

0 200 000

Leválasztás, új villanyóra, 
Megállapodás rendőrséggel, 
Tankerülettel,
GYEP iroda költöztetés

6 Sporttelep faház 56 255 3,300 185 642 19519 260 554 46,500 2 615 858 19519 3 346 928 3 086 374
Temperáló fűtés 5-10 fok 
(éves 300 m3)

621 127 0 Intézkedés betartása

7 KÖH (50 %) 173 489 3,580 621 089 101 920 918 221 46,500 8 067 215 101 920 10 374 802 9 456 581

Gáz 16 fokig + klíma kiegészítés 20 
fokig
(Klíma beszerzés Járásnál, járási 
költségből)

4 400 306 600 000 Szigetelés, megállapodás 
járással

8 Közösségi ház 1 065 782 3,440 3 666 290 1 300 000 6 307 188 46,500 49 558 863 1 300 000 64 590 756 58 283 568

A) Fűtés szakaszolás, étkezőben, 
előtérben, konyhában 
Könyvtár, étkezés az étkezőben, 
többi egység zárva. (531.516 MJ)

33 039 677 290 000 tervezés, szakaszolás ]

B) Fűtés szakaszolás, étkezőben, 
előtérben, konyhában, 
tem peráló fűtés a többi részben  
Könyvtár, étkezés az étkezőben, 
többi egység zárva. (60 %)

39 647 613 290 000 tervezés, szakaszolás 0

9 1Bölcsőde (új) 0 0 0 0 0 0
i

hőszivattyú (min. 7.866 kWh, 
napelem 9-10 kWh

0 5 500 000 ]Napelem beruházás 1

_____0______
(ÖSSZESEN 3 198 402 15 933 158 164 609 520 148 676 362 51 492 277 15 590 000


