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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tinnye Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2022. június 29. napján tartandó képviselő-testületi ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a napirendi pontok megtárgyalását és a szükséges döntések meghozatalát. 

 Napirendi pontok: 

 

Előterjesztő: Döntés 

típus: 

1. 

 

Beszámoló a két ülés között eltelt idő eseményeiről polgármester egyszerű 

többség 

2. Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás polgármester egyszerű 

többség 

3. A Közszolgálati Tisztviselők Napjának kijelöléséről polgármester minősített 

többség 

4. Döntés az önkormányzat tulajdonában álló lakás 

céljára hasznosított ingatlannal kapcsolatban 

polgármester egyszerű 

többség 

5. Pohl udvari épület tető felújítása polgármester egyszerű 

többség 

6. Civil szervezetek támogatásának pályázati kiírása polgármester egyszerű 

többség 

7. Munkavédelmi ellenőrzéskor feltárt hiányosságok a 

tinnyei hivatal vonatkozásában 

jegyző egyszerű 

többség 

11. Egyebek polgármester  

_________________________________________________________________________ 

Napirendi pontok előtt: 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: nincs 

Krix Lajos polgármester 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Krix Lajos polgármester,  

Előterjesztő:    Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel 

 

Tárgy: Beszámoló a két ülés között eltelt idő eseményeiről 
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1./ 2022.05.31.-én a Budapesti Fejlesztési Központ szervezésében Budapest agglomerációs 

kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési stratégia projekt egyeztető fórumára került sor 

Pilisvörösváron.  

2./ 2022.06.02.-án folytatódott a TIGÁZ-Tinnye Önkormányzata pertárgyalás a 2018 májusi 

vezeték sérülés témájában, ítélethirdetés várhatóan június végén lesz. 

3./ A Művelődési ház részleges felújítási munkálatainak elkezdése érdekében 2022.06.10.-

én tárgyalást folytattam kivitelezővel, aki ajánlatot tesz a nagyterem/színpad felújítására.  

4./ A Pest megyei kormányhivatal közlekedési hatósága elfogadta az általunk leadott 

gyalogátkelő helyszíneket. Ezek tervezését megrendeltem Viktor Attila tervezőtől. A 

gyalogátkelő helyek projektjei a TOP + élhető települések pályázati csomagunkba fognak 

bekerülni. 

5./ 2022.06.16.-án képviselő testületi felhatalmazás alapján megkötöttük az 1902/3 hrsz.-ú 

telek adás-vételi szerződését, melynek vételára befolyt a számlánkra. 

6./ 2022.06.17.-18.-án részt vettünk a Budakörnyéki Sörfesztiválon. A településünket 

Héreginé Tóth Eszti néni, Tuba Tóth Eszter és Gajdó Delinke képviselte előadásaikkal. 

7./ Az évekkel ezelőtt épített iskolaépület közhiteles nyilvántartás térképén feltüntetésre 

került.  

8./ 2022.06.23-án A szolgálati lakás felújításával kapcsolatos munkálatok megkezdődtek. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

az polgármester beszámolójának elfogadásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

polgármester két ülés közötti eseményekről tartott beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Krix Lajos polgármester 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztést készítette: Geréb Tünde jegyző   

Előterjesztő:     Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:     egyszerű többségű döntést igényel 

 

Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás 

 
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2022. (V. 25.) önkormányzati határozata 

a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló elfogadásáról 
 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kormányrendelet 10. melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi átfogó 

értékelést elfogadja. 
Kéri a jegyzőt, hogy – a jogszabályban foglalt követelménynek eleget téve – a 

beszámolót a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális 

Osztálya részére küldje meg. 

jegyző       

2022. 05. 31. 
Megvalósult 
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Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

55/2022. (V. 25.) önkormányzati határozata 

a telkek értékesítésének hirdetésével kapcsolatban 

 
Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a telkek 

eladásának hirdetését folyamatossá teszi.  

A határidő lejártát követően, újabb egy hónapra kiírható addig, amíg a kellő bevételt 
jelentő összeg erejéig a telekértékesítések meg nem valósulnak 

jegyző   
azonnal  

Megvalósult 

 
Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2022. (VI. 13.) önkormányzati határozata 

az önkormányzati építési telek értékesítéséről 
 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

tulajdonában álló, Tinnye Királyvölgy területén lévő 1902/3 hrsz.-ú önkormányzati telket 
Móczár Ferenc Gábor, Móczár András és Lajos-Móczár Melinda Elvira vevők részére 

Móczár Ferenc Lajos és Móczár Ferenc Lajosné holtig tartó haszonélvezeti joguk 

bejegyzése mellett 11 440 000 Forint + ÁFA vételáron értékesíti, valamint felhatalmazza 
dr. Szabó László ügyvédet a szerződéstervezet megírására és Krix Lajos polgármestert az 

adás-vételi szerződés megkötésére. 

polgármester               

aljegyző 

azonnal. 

Megvalósult 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatásról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást elfogadja  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

Krix Lajos polgármester 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:   Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:     Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:     minősített többségű döntést igényel 

 

Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának kijelöléséről 

A 2003. évi LXXXIV. törvény értelmében július 1-je Semmelweis nap és 2001-től a 

Közszolgálati Tisztviselők Napja. Korábban törvény tartalmazta a naphoz kapcsolódó 

munkaszüneti rendelkezést, mely törvény 2017-től hatályos jelenlegi szabályozása a 

képviselő-testület hatáskörébe utalja e döntést.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése „A helyi 

önkormányzat képviselő-testülete a 232/A. §-ban foglaltak szerint egy további munkaszüneti 

napot állapíthat meg. 

232/A. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete - a (2) bekezdésben foglalt feltétellel 

- rendeletben rendelkezhet arról, hogy a képviselő-testület hivatala köztisztviselője számára 

a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 
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(2) A helyi önkormányzat képviselő-testületének az (1) bekezdés szerinti rendelkezése esetén 

az azzal összefüggésben keletkező többletköltségek fedezetét a helyi önkormányzat saját 

bevétele biztosítja.” 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az alábbi rendelet tervezet szerinti rendelet alkotásra. 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának kijelöléséről  

Társadalmi hatása: nem jelentős 

Költségvetési hatása: Plusz hatása nincs  

Környezeti, egészségi következményei: Nincsenek 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem jelentős 

Egyéb hatása: A közszolgálati állomány munkája elismerésének gesztus kifejezése. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: Megalkotása lehetőség, nem kötelező 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Nincsenek 

 A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

- személyi: rendelkezésre áll 

- szervezeti: rendelkezésre áll 

- tárgyi: rendelkezésre áll 

- pénzügyi: rendelkezésre áll.  

 

RENDELET TERVEZET 

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati 

rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának kijelöléséről 

Tinnye Község Önkormányazt Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) és a 232/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Július 1-je - a Közszolgálati Tisztviselők Napja - munkaszüneti nap.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a Tinnyei Közös Önkormányzati Hivatalban 

közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozókra terjed ki.  

2. § 

Ez a rendelet a kihírdetés napján lép hatályba. 

 

 

Krix Lajos Geréb Tünde 

polgármester jegyző 
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4. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:    Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel 

_________________________________________________________________________ 

 

Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában álló lakás céljára hasznosított 

ingatlannal kapcsolatban 

A Bajcsy-Zs. 27. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a döntés előkészítésekén több szakértő 

bevonására sor került. Megvalósult az ingatlan értékbecslése és statikai felülvizsgálata.  

Az ingatlan állapota ismert. Elhelyezkedése hosszú éveken át hátráltatta az átkötő út 

megnyitását. Az út megnyitásával az ingatlan udvar területe jelentősen lecsökkent, az ott 

lakók komfort érzetének terhére.  

Az ingatlan állapota rossz. Rentábilisan nem felújítható.  

 

A szakértők által kibocsátott anyagok az előterjesztés mellékletét képezik, teljes 

terjedelmükben. 

 

Az ingatlanértékelési szakértői véleményt kiegészíteni nem kívánom.  

A statikus szakértői véleményből kiemelném az alábbiakat:  

- a lakóépület megtartása esetén javasolt állagmegóvó kiegészítések (4-5., 7. oldalakon 

leírtak szerint), 

- a kőalapú pillérek rossz állapotúak, életveszélyesnek tekinthetők, 

- födémgeredák nem megfelelő borítása, amely közvetett balesetveszélyt idézhetnek 

elő (6. oldal) 

- a 9. oldal alján lévő összefoglaló mondat. 

 

Az épület biztonságosan lakhatóvá tétele – lakottan – nem tud megvalósulni.  

Ha a megóvás mellett születik döntés az előzetes szakmai álláspont szerint indokolatlan 

magas költséget jelent, amellett, hogy az egyéb körülményekben előnyös változás, azaz 

komfortfokozat emelkedés nem érhető el általa. 

 

Az ingatlan jelenleg bérleményként hasznosításra kerül. Jelenlegi bérleti díj összege havonta 

45.192 Ft, az új rendelet összegeinek módosítását követően a bérleti díj összege havonta 

108.480 Ft-ra fog változni.  

 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztéssel kapcsolatos információkat figyelembe vevő 

döntés meghozatalára.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

a Bajcsy-Zs. utca 27. szám alatti önkormányzati ingatlannal kapcsolatban 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

lakás céljára hasznosított ingatlant 
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a) a benne lakók átmeneti elhelyezése mellett felújítja. Kéri a jegyzőt, 

hogy a megelőző feladatokat intézze. A felújításhoz kapcsolódó 

árajánlatokat, azok összefoglalását követően terjessze a testület elé 

döntésre. 

b) forrás hiányában nem újíttatja fel. A képviselő-testület az évtizedek óta 

használt és nem megfelelően karbantartott épületben lakók biztonságáért 

felelősséget vállalni nem tud, így az ingatlan kiürítését rendeli el, a bérleti 

szerződések felmondása mellett. Kéri a jegyzőt, hogy az ingatlan bérlőit a 

döntésről értesítse és tegye meg a megfelelő intézkedéseket.  

Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. november 30. 

Krix Lajos polgármester 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző  

Előterjesztő:    Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel  

_________________________________________________________________________ 

Tárgy: Pohl udvari épület tető felújítása 

 

A Bajcsy-Zs. utca 8. szám alatti bolthelység kiadásának pályáztatása során két érdeklődő 

jelentkezett. A nem nyertes pályázó számára a képviselő-testület az ügy tárgyalása során 

felajánlotta az épület hátsó részének felújítási lehetőségét és annak bérletbe adását.  

Az épület nincs jó állapotban, különös tekintettel a tető vonatkozásában.  

A bérlő azt az ajánlatot tette, hogy amennyiben az önkormányazt felújítja az épületrész 

tetejét, akkor Ő a bérlemény egyéb részének felújítását vállalja külön megállapodásban 

rögzített feltételekkel.  

 

A tető felújításával kapcsolatban az ajánlat kérést a leendő bérlő intézte, mely az 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Az ajánlatot kérem tekintsék indikatívnak. 

Amennyiben a felújítás mellett dönt a képviselő-testület, a szabályok szerinti ajánlatkérés és 

megbízás fog megvalósulni.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

a Bajcsy-Zs. utca 8. szám alatti ingatlan rész tetőfelújításáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

nem lakás céljára használt ingatlanrész tetőfelújítását vállalja, annak 

forrását a költségvetésben a következő rendelet módosítás alkalmával 

átvezeti.  

Kéri a jegyzőt az ajánlatok bekérésére. 

Felhatalmazza a polgármestert – utólagos tájékoztatás mellett – a felújítás 

megvalósítására.  
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A felújítást követően a bérleménnyel kapcsolatos szerződéses feltételeket 

megtárgyalásra és döntésre kéri előterjeszteni.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 

Krix Lajos polgármester 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző  

Előterjesztő:    Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel  

_________________________________________________________________________

__ 

Tárgy: Civil szervezetek támogatásának pályázati kiírása 

 

Az éves költségvetésben a megszokott gyakorlat szerint tervezésre került a civil szervezetek 

támogatása.  

Kérem a képviselő-testület döntését a pályázati kiírás tartalmáról 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Tinnye Község Önkormányzata …/2022. (VI. 29.) képviselő-testületi határozata alapján - az 

alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének civil szervezetek támogatásának felhasználására. 

 

A civil szervezetek támogatása egyes közösségi célok érvényesülését elősegítő programok, és eseti 

közösségi rendezvények szervezésének pénzügyi támogatására szolgál. 

• a települési szintű ünnepek, hagyományteremtő vagy hagyományőrző rendezvények 

megvalósításához; 

• mindazokhoz az oktatási, sport és kulturális programokhoz, projektekhez és eseti közösségi 

rendezvényekhez, amelyeket vállalkozó kedvű önszerveződések kezdeményeznek, amelyek 

közvetlenül vagy közvetve a közösségi célok érvényesülését segítik elő, így különösen: 

o a települési egészségmegőrző, családi sportrendezvények, közösségi programok, 

rendezvények 

o a település közösségeinek kultúráját, múltjának tárgyi és szellemi emlékeit őrző-

bemutató, így a térségi együttműködést és partnerséget erősítő programok, 

projektek megvalósítása. 

 

Nem nyújthatnak be pályázatot semmilyen jogcímen magánszemélyek, továbbá az Önkormányzat, 

annak Hivatala és Intézménye, a helyi kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonban vagy 

kezelésben lévő gazdasági társaságok, alapítványok. 

  

A Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok, a Pályázók köre:  

- pályázni csak részletes forgatókönyvvel, s annak részeként részletes, a bevételi terveket is 

bemutató program-költségvetéssel lehet, megjelölve az alapból igényelt támogatásnak azt az alsó 

határát is, mely alatt a pályázó elállna a program megvalósítására irányuló szándékától; 

 - egyszemélyi felelős képviselőjüket megnevezve - a települési székhelyű, a pályázat beadása 

időpontjában egy évnél korábban bejegyzett társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, 

továbbá az önkormányzati intézményekben több mint 2 éve folyamatosan működő közösségek 

és csoportok, valamint a helyi kisebbségi, nemzetiségi szervezetek nyújthatnak be – akiknek 

pályázatukhoz mellékelniük kell előző évi tevékenységükről szóló rövid beszámolójukat is. 
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- pályázathoz csatolni kell a Pályázati felhívás mellékleteként szereplő kitöltött pályázati 

adatlapot, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 

szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény korlátozásainak hatálya alá. 

 

 A Pályázatok benyújtási címe:  

 

A pályázatokat a Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, az Önkormányzati 

Hivatalba (2086 Tinnye, Bajcsy-Zs. utca 9.) postai úton vagy munkaidőben személyesen lehet 

eljuttatni. 

  

A pályázat benyújtása és elbírálása egy fordulóban történik:  

 

Beadási határidő: 2020. július 31. 

 

A benyújtott pályázatokat Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete alapesetben a 

soron következő rendes ülésén bírálja el. A pályázatok rendkívüli ülés keretében is elbírálhatók.  

A pályázatok értékelésének szempontjai: 

− a pályázat a Tinnye Község Önkormányzata által preferált közösségi (egészségőrző, sport, 

kulturális, oktatási, közbiztonsági) céloknak való megfelelőssége, 

− állandó (hagyományos), hagyományteremtő vagy eseti rendezvényre szól-e a pályázat, 

− megfelel-e a pályázat a felhívásban előírt tartalmi követelményeknek (ld. fentebb), 

− mekkora a tervezett programmal várhatóan érintett (lakosság) létszám.  

 

További tudnivalók: 

A civil szervezetek támogatásából csak „támogatás” igényelhető, a program teljes finanszírozása 

nem! 

A megítélt támogatási összeg tiszteletdíjra, utazási költségtérítésre, valamint a program 

megvalósításához szükséges tárgyi eszközökre, technikai és esetenként a rendezvény részét 

képező élelmezési kiadásokhoz történő hozzájárulásra fordítható! 

A nyertes pályázatok alapján megítélt – vissza nem térítendő – pénzbeli támogatás a nyertes 

pályázókkal kötendő támogatási megállapodásban leírt feltételekkel használható fel: 

- a támogatás felhasználását követő 30 napon belül a Képviselő-testület felé rövid írásos értékelés 

nyújtandó be a megvalósult célról – melyhez a pályázó köteles csatolni az Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Csoportjának ellenjegyzésével igazolt számlák másolatát is és a melléklet szerinti kitöltött 

és aláírt pályázati űrlapot is, 

- a megítélt támogatás mértéke pályázatonként maximálisan 150.000.- Ft. A pályázónak a pályázat 

költségvetésének legalább 10 %-nak megfelelő összeget önrész felhasználásával a pályázat 

megvalósítására kell fordítania. Az önrésznek készpénzben, vagy bankszámlakövetelésben kell 

rendelkezésre állnia. 

- A nyertes pályázókkal az Önkormányzat a támogatás folyósításának, felhasználásának és 

elszámolásának pontos feltételeiről szóló Megállapodást köt, amelyben részletesen rögzíti az civil 

szervezetek támogatásának pénzeszközeivel történő elszámolás rendjét. 

A fenti feltételek érvényesek abban az esetben is, ha a Pályázó számlaképes szervezet, így részére 

„átadott pénzeszközként” kerül át a teljes megítélt támogatás! 

 

 

Jelen pályázati felhívásra egyházak is jelentkezhetnek!  

 

Egyházak esetében a támogatás nem civil szervezet támogatásaként kerül folyósításra, hanem 

államháztartáson kívülre átadott pénzeszközként kerül folyósításra. Külön dokumentumok alapján.  
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

Pilisjászfalu Község Önkormányzata  

Civil szervezetek támogatásának 

KERETÉRE 

 

 

 

1. A pályázat címe:  

 

 

2. A pályázó szervezet neve: 

 

 

3. A pályázó szervezet (csoport) címe, telefonszáma: 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

4. A pályázó szervezet (csoport) értesítési címe: (az Önkormányzat ide küldi az értesítéseket, szerződéseket) 

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

5. A pályázó szervezeti-működési formája (a megfelelőt kérjük aláhúzni): 

        a) egyesület             b) alapítvány                 c) közalapítvány                          d) települések intézményeiben 

működő közösségi csoport                             e) egyéb 

 

6. A pályázó szervezet bírósági bejegyzésének száma:   

 

7. A pályázó törvényes képviselőjének neve, telefonszáma: 

Képviselő neve:  

Telefon:  

E-mail:  

  

Önkormányzat tölti ki! 

A pályázó a rendelet szerint a kiírásnak: 

O megfelel   O nem felel meg 

A pályázat a pályázati kiírásnak: 

O megfelel   O nem felel meg 

 A Hivatal tölti ki! 

 A Pályázat kódszáma:  _  _  _  _ / 2022.   Beérkezett: 2022. ………………. hó ……….. nap 
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8. Befogadó intézmény neve, címe (csak önálló jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó esetén töltendő 

ki a Rendelet szövege szerint): 

Befogadó intézmény neve:  

Település:  

Irányítószám:  

Utca, házszám:  

Telefon:  

E-mail:  

 

9. A program megvalósításának várható ideje, ütemezése: 

Kezdési időpont:  év  hó  nap 

Befejezési időpont:  év  hó  nap 

Megjegyzés: a program megvalósításának határideje legfeljebb tárgyév december 31., a pályázat szakmai 

és pénzügyi beszámolójának határideje a megvalósítást követő 15. nap. 

 

11. A program megvalósításának pénzügyi mutatói: 

A megvalósításhoz szükséges teljes összeg (Ft):  

A megvalósításhoz meglevő saját forrás összege (Ft):  

A megvalósításhoz most kért támogatás összege (Ft):  

 

12. A pályázó bankszámlájának adatai: 

Számlavezető fiók neve, címe:  

Bankszámla száma: Háromszor nyolc karakter! 

        -         -         

 

 

13. A pályázat kötelezően csatolandó mellékleteinek jegyzéke: 

Az eddigi tevékenység részletes leírása  oldal 

A tervezett program, tevékenység részletes bemutatása:  oldal 

A tervezett program, tevékenység részletes költségvetése:  oldal 

A megvalósítást támogató más civil szervezetek és tömörülések (ha van)  db 

Bírósági bejegyzés másolata, vagy a befogadó intézmény nyilatkozata:  oldal 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek 

Jelen pályázat elbírálása érdekében felhatalmazom az Önkormányzatot adataim kezelésére.  

Hiányosan kitöltött adatlap, illetve a mellékletek bármelyikének hiánya esetén a pályázat 

érvénytelen, ha a hiánypótlási felhívásnak, annak kézhezvételétől a pályázó 8 napon belül nem tesz 

eleget. 

 

Kelt…………………..  , ……….év………………………hó……….napján 

 

……….……………………………….. 

              aláírás 

 

ph. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET  

Pénzügyi elszámolás 

A beküldő szervezet neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

A program megvalósításának időpontja: 

A felelős szervező neve: 

A támogatás összege: 

A csatolt, támogatott által hitelesített pénzügyi bizonylat-másolatok száma: 

 

 

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATOK 

A civil szervezetek támogatásának pénzügyi elszámolásához 

 

I. A támogatásból kifizetett kiadások 

 

 

Ssz. 

Költségnem 

/felhasználás/ 

A számla 

kelte 

A számla 

száma 

Kifizetések összege (Ft) 

Nettó ÁFA Bruttó 

1.       

2.       

3.       

4.       

stb.       

stb.       

Összesen:     

A támogatás aránya a pályázat összköltségének maximum 10 %-a! Az e feletti összeg önrészt is 

tartalmaz. 

 

II. Az önrészből kifizetett kiadások 

 

 

Ssz. 

Költségnem 

/felhasználás/ 

A számla 

kelte 

A számla 

száma 

Kifizetések összege (Ft) 

Nettó ÁFA Bruttó 

1.       

2.       

3.       

stb.       

stb.       

Összesen:     

Az önrész aránya a pályázat összköltségének minimum 10 %-a! Tisztán önrészből történő kifizetések. 

 

MINDÖSSZESEN: A pályázat bizonylatokkal alátámasztott összköltsége: .-Ft 
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NYILATKOZATOK 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az összesítő táblázatban felsorolt számlák, 

illetve az azokról készült – mellékelten megküldött – másolatok hitelesek és kizárólag az Pilisjászfalu 

Község Önkormányzata felé, a 2022. évi civil szervezetek támogatásából megvalósuló támogatási 

szerződés keretében, a ………………………… (pályázat) megvalósításának pénzügyi elszámolása 

céljából kerültek benyújtásra. 

 

 

Kelt: 

P.H. 

 

 ________________________ 

aláírás 

 

 

1. A támogatott nem alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

került figyelembevételre. 

 

Kelt: 

P.H. 

 

 ________________________ 

aláírás 

 

2. A támogatott alanya az ÁFA-nak, de azt a programhoz kapcsolódóan jogszabály alapján nem 

vonhatja le. A támogatott kijelenti, hogy a 

……………………………………………(pályázat)-tal kapcsolatban felmerült költségeit 

tételesen elkülönítette és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelte vissza. Az 

elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg került figyelembevételre. 

Kelt: 

 

P.H. 

 

 ________________________ 

aláírás 

 

Az adóügyi helyzettől függően az ÁFA nyilatkozatok közül, csak egy tölthető ki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

A pályázati kiírás államháztartáson kívüli mellékletei: 

 

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 

7/2017. (VI.15.) számú rendelet 1. számú melléklet 

Igénylőlap 

 

a Tinnye Község Önkormányzat 2022. évi céljellegű, államháztartáson kívülre nyújtott 

forrás igénybevételéhez 

 

A támogatást kérő szervezet/magánszemély adatai 

Szervezet/magánszemély neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Számlavezető pénzintézet neve: 

Bankszámlaszám: 

Vezető/Képviselő/Igénylő neve: 

                               címe: 

                   telefonszáma: 

 

Az igényelt támogatás felhasználásának konkrét célja: 

 

 

 

Az igényelt támogatás összege:     Ft, azaz 

 

Az igényelt támogatás felhasználásának várható ideje: 

 

Kelt, …………………. 2022. év………… hó ……..nap 

 

        ……………………………… 
          igénylő



Előterjesztés iktató száma: 3/ 159-6/2022.  
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Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 

7/2017. (VI.15.) számú rendelet 2. számú melléklet 
 

Támogatási szerződés (megállapodás) 

 

amely létrejött egyrészről Tinnye Község Önkormányzat (székhely: Tinnye Bajcsy Zs. u 

9. képviseli: Krix Lajos polgármester) továbbiakban, mint támogató, másrészről 

………………………..(kedvezményezett pontos megnevezése, székhelye, címe, adószáma, 

számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám) továbbiakban, mint kedvezményezett között 

a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. A támogató a képviselő-testület ………… számú határozata /vagy/ a polgármester, 

döntése alapján a kedvezményezett részére ………… Ft, azaz ………………………. 

Ft vissza nem térítendő céljellegű támogatást biztosít. 

2. A támogató a támogatást a ………………………….. jogcímén biztosítja a támogatott 

részére. 

3. A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról ..……..-ig köteles a Polgármesteri 

Hivatal …………….. (osztály) felé hiánytalanul elszámolni. (amennyiben pénzügyi 

elszámolás kerül előírásra, abban az esetben) A pénzügyi elszámolás mellékleteként a 

számviteli előírásoknak megfelelő kiegyenlített számlák hitelesített másolatát, illetve a 

kifizetést igazoló egyéb dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat a 

támogató részére a pénzügyi elszámolás keretében kell átadni. (amennyiben beszámoló 

készítése is követelmény, abban az esetben) Szakmai beszámoló és értékelés készítése a 

támogatás céljainak megvalósulásáról. 

4. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a támogatási szerződés 4. pontjában 

rögzített határidőig a számadási kötelezettség teljesítésének, úgy a támogató a további 

támogatást és finanszírozást felfüggeszti. 

5. A támogatás jogsértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetében a 

kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét azonnali hatállyal visszafizetni. 

6. A támogató a benyújtott számadást felülvizsgálja és tételesen ellenőrzi A támogató a 

támogatás rendeltetésszerű felhasználását a helyszínen ellenőrizheti. 

Kelt, ………………………………. 2022. év ……………………….. hó………… nap 

 

 
………………..……………    ………………………… 

      támogató      kedvezményezett 

 

 
       ………………..…………… 

 jogi ellenjegyző  

         

 

                     ………………..…………… 

            pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

 

 



Előterjesztés iktató száma: 3/ 159-6/2022.  
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Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló 

7/2017. (VI.15.) számú rendelet 3. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS 

Amely létrejött 

 

− egyrészről a ……………………………………………, mint 

Kötelezettségvállaló, 

 

− másrészről Tinnye Község Önkormányzat (székhely: Tinnye Bajcsy Zs. u 

9. képviseli: Krix Lajos polgármester) mint Kedvezményezett 

 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Kötelezettségvállaló a ………….. célra…………..,-Ft, azaz ………. forint 

összegű közérdekű kötelezettségvállalást tesz. A kötelezettségvállalás 

keretében nyújtandó közcélú adomány összegét Tinnye Község 

Önkormányzat 11742001-15441953 sz. bankszámlaszámára átutalja és 

kezelésére felkéri Tinnye Község Önkormányzatát, amely felkérést az 

Önkormányzat elfogadja. 

 

2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a közcélú adományt elkülönítve tartja 

nyilván, a számviteli törvény előírásait betartja, a beérkezett összeget 

kizárólag az 1. pontban megjelölt célra fordítja. 

 

3. A Kedvezményezett köteles az 1. pont szerinti célra történő felhasználást 

igazoló bizonylatok hiteles másolatát a megvalósítást követő 30 napon belül a 

Kötelezettségvállalónak megküldeni. 

 

4. Amennyiben a Kedvezményezett az 1. pont szerint rendelkezésre bocsátott 

összeget nem használja fel, vagy az nem a megjelölt célra kerül felhasználásra, 

köteles a kötelezettségvállalás összegét az elszámolási határidőt követő 30 

napon belül visszatéríteni a Kötelezettségvállaló részére. 

 

5. A szerződés teljesítése során a Szerződő Felek az írásbeliséget kötik ki. Erre 

tekintettel a megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, 

módosítások csak annyiban hatályosak, amennyiben azokat a felek írásban 

teszik meg. 

 

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést határozott 

időre, ……….-tól ……..-ig terjedő időtartamra kötik. 



Előterjesztés iktató száma: 3/ 159-6/2022.  
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7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv (593-596. §), valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

8. Ezen megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt 3 egyező példányban jóváhagyólag aláírták. 

 
Kelt, ………………………………. 2022. év ……………………….. hó………… nap 
 

Kedvezményezett 

 

Kötelezettségvállaló képviseletében 

 

    
       ………………..…………… 

 jogi ellenjegyző  

         

                     ………………..…………… 

            pénzügyi ellenjegyző 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

a Civil szervezetek támogatásának pályázati kiírásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerinti pályázati kiírást a jegyzőkönyvben foglalt módosításokkal elfogadja. 

Kéri a jegyző intézkedését a kiírás közzétételére, a pályázat lebonyolítására és 

a benyújtott pályázatok döntésre történő előkészítésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

Krix Lajos polgármester 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztést készítette:  Geréb Tünde jegyző 

Előterjesztő:    Krix Lajos polgármester 

Elfogadása:    egyszerű többségű döntést igényel 

 

Tárgy: Munkavédelmi ellenőrzéskor feltárt hiányosságok a tinnyei hivatal 

vonatkozásában 

Elkészítésre került a Közös Hivatal Tűz- és Munkavédelmi szabályzata. A szakember a hivatal 

két helyszínén is átvizsgálta a körülményeket és megállapította azokat a hiányosságokat, amiket 

mindenképpen és mielőbb pótolni kell.  

A szabályzatok jegyzői utasításként kerültek kiadásra, a végrehajtásért a jegyző felelős. Ennek 

okán a hiányosságok pótlását is jegyzői hatáskörben fogom pótoltatni a Közös Hivatal 

költségvetése terhére.  

A képviselő-testület elé azért kerül beterjesztésre, mert ilyen jellegű kiadás a Közös Hivatalban 



Előterjesztés iktató száma: 3/ 159-6/2022.  
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nem került tervezésre. A dologi előirányzat terhére kerül végrehajtásra az eddigi előirányzat 

megtakarítás terhére. Amennyiben az előirányzaton nem lesz ilyen mértékű megtakarítás, 

költségvetés módosításkor azt ki kell egészíteni. 

Feltárt hiányosságok, veszélyek Tinnyén 

 
Kockázat 

száma/ 

sorszáma: 

Feltárt hiányosság, veszély szöveges megállapítása 

1.15. Megfelelő mentőláda nincs biztosítva.  

1.16. Elsősegélynyújtásra kiképzett személy nincs kijelölve és kiképezve.  

1.18. Épület tűzvédelmi szabványossági mérése nem lett elvégeztetve.  

1.20. A tűzoltó készülékek negyedéves vizsgálata nem lett elvégezve.  

1.22. Épületet érintésvédelmi szabványossági mérése nem lett elvégeztetve.  

2.1. d.) A hátsó kijárati külső lépcsőnél hiányzik a védőkorlát.  

2.2. Az 1. folyosó közepén a két lépcsőfok burkolata fellazult, botlásveszélyes.  

2.11. A vészkijárat és menekülési útvonal irányfény jelzéssel nincs ellátva.  

2.25. 
A tanácsteremben a zászló mellett, az igazgatási irodában a 230 V-os 

dugaszolóaljzatok rögzítése nem biztonságos, ki vannak lazulva. 

2.26. 
A személyzeti WC-ben, a 2. folyosón az elektromos kötődobozokról hiányoznak a 

dobozfedők. 

2.27. A pénzügyi irodában a falon kívüli elektromos vezetékek nincsenek rögzítve. 

2.29 Nincs tűzvédelmi főkapcsoló !!! 

2.30. Nincs táblával ellátott kijelölt dohányzóhely. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2022. (VI. 29.) önkormányzati határozata 

a hivatalban feltárt hiányosságok pótlásáról 

 

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 

a feltárt hiányosságok pótlása a Közös Hivatal költségvetése terhére 

kerüljön megvalósításra, a dologi előirányzat terhére.  

Amennyiben a tervezett előirányzat az év végéig nem fedezi a 

kiadásokat, az előirányzatot költségvetés módosítás keretében 

kiegészíti. 
 

Felelős: jegyző 

Határidő:2022. augusztus 30.  

Krix Lajos polgármester 

 

Tinnye, 2022. június 23. 

Geréb Tünde sk. 

jegyző 


