Gyakran Ismételt Kérdések
(GYIK)

Ssz.
Kérdés
1. Lehetséges-e, hogy ugyanaz a közfoglalkoztató nyújtson be
pályázatot tejfeldolgozó és húsfeldolgozó üzem kialakítására is. Ha
igen, akkor külön-külön pályázatot kell benyújtania vagy lehetősége
van, hogy egy pályázat keretében nyújtsa be igényét.
2.

A településen 2016. évben „Helyi sajátosságokra épülő”
közfoglalkoztatási programja keretében bivalyrezervátum
üzemeltetése is megvalósul. A bivalyok (közel 170 db tenyészállat)
önkormányzati tulajdonban vannak.
Az önkormányzat - fenti pályázat igénybevételével - a bivalyokat a
továbbiakban nemcsak természetvédelmi célokra, fajta fenntartásra
tudná hasznosítani, hanem tejtermék előállításával tovább
emelhetné a már működő program értékét.
A programkiírás feltételrendszerét figyelembe véve, az
önkormányzat benyújthatja-e a pályázatát, vagy a kiírás kizárólag a
mezőgazdasági programok keretében megvalósuló állattartás
fejlesztésére irányul?

3.
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A 15 fő közfoglalkoztatottat milyen tevékenységre lehet
alkalmazni? Építési munkálatokra (kőműves, burkoló,
villanyszerelő, stb.) foglalkoztathatók?

Válasz
Amennyiben ugyanazon közfoglalkoztató tejfeldolgozásra és
húsfeldolgozásra is be szeretné nyújtani pályázatát, akkor azt
külön-külön pályázati dokumentáción kell megtennie.
A pályázati kiírás célja a közfoglalkoztatási programok keretében
megvalósított állattartás továbbfejlesztése feldolgozó üzemek
és/vagy kiskapacitású vágóhidak létrehozásával azokon a
településeken, ahol a közfoglalkoztatásban az állattartás már elérte
azt a szintet, hogy a továbbfejlesztéssel elsődleges munkaerő-piaci
feltételeket tud teremteni a pályázó.
Az Önkormányzat bivalyrezervátum létesítési programja nem a
közfoglalkoztatás keretében valósult meg, más a célzottsága, ami a
jelen pályázati kiírás céljaival nem egyezik.

A maximum 15 fő közfoglalkoztatottat minden olyan, a
pályázatban megjelölt beruházással kapcsolatosan felmerülő
feladatra lehet foglalkoztatni, amelyet képzettségük, egészségi
állapotuk figyelembevételével el tudnak látni, de nem tartozik a
pályázó alaptevékenységéhez.

4.

Előnyt jelent az alacsony iskolai végzettségű, szakképzettséggel
nem rendelkező, illetve szociális, egészségügyi és mentális
problémákkal küzdő álláskereső közfoglalkoztatása. Ez melyik
időszakra vonatkozik? A támogatott időszakra vagy a
fenntartásira?

5.

Abban az esetben, ha az önkormányzat pályázik és a 100 %-os
tulajdonában álló gazdasági társaság lesz a fenntartó, a fenntartást
milyen módon kell átadni a gazdasági társaságnak?

6.

7.

Pályázhat-e az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló
gazdasági társaság, ha a beruházás megvalósításához szükséges
ingatlan nem a gazdasági társaság, hanem az önkormányzat
tulajdona?
Jelenleg nincs futó állattartási programja a településnek. Ebben az
esetben, ha jól értelmezem, nem jogosult beadni kérelmet.
·
·
·
·
·
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Hogyan küszöbölhetnénk ki ezt a problémát?
Van-e lehetőség a kérelem benyújtása előtt támogatással
állattartási programot indítani?
Ha nincs, lehet-e saját erőből, és ha igen, milyen módon
állattartási programot indítani?
Van-e minimum előírás, hogy mennyi ideje fusson
állattartási program a településen?
Más településekkel, amelyek a 2016. évi járási startmunka
programban állattartási programot működtetnek, lehet-e
konzorciumban pályázatot benyújtani?

Igen, az elbírálásnál előnyt jelent az alacsony iskolai végzettségű,
szakképzettséggel nem rendelkező, illetve szociális, egészségügyi és
mentális problémákkal küzdő álláskereső közfoglalkoztatása. Ez
vonatkozik a támogatási időszak közfoglalkoztatására, valamint a
fenntartási időszak Mt. szerinti foglalkoztatására egyaránt. (A
fenntartási időszakban már munkaviszonyban állnak az
alkalmazottak.)
A fenntartási, továbbműködtetési és továbbfoglalkoztatási
kötelezettségének átadása úgy történik, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációhoz csatolja a gazdasági társaság
továbbfoglalkoztatási és továbbműködtetési kötelezettség
vállalására vonatkozó szándéknyilatkozatát, továbbá a saját
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben a másik
szervezet e kötelezettségeinek a jövőben bármilyen oknál fogva
nem tesz eleget, a kötelezettségeket a pályázó maga átvállalja.
Igen, gazdasági társaság pályázó estében megfelelő az is, ha az
ingatlan a tulajdonos települési önkormányzat tulajdonában van.
A pályázati kiírás célja a közfoglalkoztatási programok keretében
megvalósított állattartás továbbfejlesztése feldolgozó üzemek
és/vagy kiskapacitású vágóhidak létrehozásával azokon a
településeken, ahol a közfoglalkoztatásban az állattartás már elérte
azt a szintet, hogy a továbbfejlesztéssel elsődleges munkaerő-piaci
feltételeket tud teremteni a pályázó.
Amennyiben nincs jelenleg közfoglalkoztatás keretében állattartási
programja a pályázónak, akkor a jelen pályázat keretében nem
pályázhat, a pályázat benyújtása előtt közfoglalkoztatás keretében
állattartási programot indítani nem tud. A pályázók köre a
pályázati kiírásban meghatározott, ettől eltérni nem lehet.

8.

az "Egyéb, a programban felmerült költségként" elszámolható-e az
Üzleti terv megvalósításához kapcsolódó költség: az építést
követően elkezdődik a foglalkoztatás és elindul a termelés, a
szakmai koordinálásához szükséges költség elszámolható-e a
támogatási időszak alatt.
- az engedélyes terv és a kiviteli terv elkészítésének költsége
elszámolható?
- amennyiben még nem alakult meg a gazdasági társaság a pályázat
benyújtásáig, amely a továbbfoglalkoztatást teljesíti, elegendő-e a
pályázat benyújtásához szándéknyilatkozat erre vonatkozóan az
önkormányzat részéről.

Az Ön által kifejtett szakmai koordináláshoz szükséges költségek
nem számolhatóak el a támogatási időszak alatt.
Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, akkor az előzetes
engedélyezési és tervezési költségek sem elszámolhatóak.
Amennyiben még nem alakult meg a gazdasági társaság a pályázat
benyújtásáig a fenntartási, továbbműködtetési és
továbbfoglalkoztatási kötelezettségének átadása úgy történik, hogy
a pályázó a pályázati dokumentációhoz csatolja a gazdasági
társaság továbbfoglalkoztatási és továbbműködtetési kötelezettség
vállalására vonatkozó szándéknyilatkozatát, továbbá a saját
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy amennyiben a másik
szervezet e kötelezettségeinek a jövőben bármilyen oknál fogva nem
tesz eleget, a kötelezettségeket a pályázó maga átvállalja.

9.

Pályázatunkban többek között a meglévő kecskesajt gyártó üzemet
szeretnénk bővíteni, fejleszteni. Ez csak a meglévő épület
bővítésével valósulhat meg. A pályázati felhíváshoz megküldött
tájékoztató 7. oldalon szereplő I.3.3.b, beruházási költségek,
kiadások felsorolásában az épület bővítése nincs nevesítve.
Pályázatunkban támogatott –e az ingatlan bővítése (tej
feldolgozáshoz, sajt készítéshez szükséges eszközök elhelyezéséhez
szükséges épületrész)?

10.

Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, van-e lehetőség az Nincs ilyen lehetőség, hiszen ha a pályázat nem kerül támogatásra,
engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentációhoz, az akkor az előzetes költségek sem elszámolhatóak.
előzetes engedélyekhez kapcsolódó költségek elszámolására,
megtérítésére?
A beruházási projekt keretében tervezett közfoglalkoztatottak
minimális létszámra van-e előírás?
A beruházást követően a vágóhíd vágópontként működhet-e?

Old. 3

A pályázatból nem zártuk ki a közfoglalkoztatás keretében
létrehozott tejfeldolgozó üzemek bővítését, amennyiben a pályázó a
további előírt feltételekkel rendelkezik, akkor pályázhat a
támogatásra.

11.

A beruházási projekt keretében tervezett közfoglalkoztatottak Nincs, reálisan kell tervezni a létszámot az elkészített munkaterv
minimális létszámára van-e előírás?
alapján, de legalább 1 fő és legfeljebb 15 fő közfoglalkoztatott
betervezése mellett.

12.

A beruházást követően a vágóhíd vágópontként működhet-e?

13.

Van-e arra lehetőség, hogy szövetkezeti formában működjön a A pályázati kiírás nem teszi ezt lehetővé, a pályázónak fenntartási
vágóhíd, és a település közelében élő állattartók tulajdonjogot és működtetési kötelezettsége van, nyertes pályázat esetén erre ő
szerezzenek-e a későbbiekben, és ha igen milyen formában?
vállal kötelezettséget. A vállalt kötelezettsége teljesítése után
tervezhet a pályázó ettől eltérő formában történő működtetést.

14.

A vágóhíd üzemeltetését kizárólag közfoglalkoztatásban levő A beruházás befejezése után a pályázónak legalább 5 főt kell Mt.
dolgozók végezhetik-e, egyéb más formában foglalkoztatott szerinti munkaviszonyban alkalmaznia. Amennyiben a jogosultsági
munkabér támogatást kaphat-e?
feltételek fennállnak, abban az esetben lehet bértámogatást igénybe
venni.

15.

A 15 fő közfoglalkoztatotti létszám milyen összetételben értendő, A pályázó által összeállított munkaterv határozza meg a
vezető beosztású és adminisztratív létszám szerepelhet-e benne, közfoglalkoztatottak összetételét, tehát az elvégzendő feladatok
illetve lehet-e csak szakképzett munkaerőt foglalkoztatni?
alapján szükséges ezt összeállítani. Munkavezető és adminisztratív
munkaerő felvétele közfoglalkoztatási állományba lehetséges,
amennyiben a projekt ezt indokolja.

16.

A beruházást a közfoglalkoztatottnak kell-e végezni, illetve lehet-e A beruházás kivitelezésében azokat a munkákat kell a
és milyen mértékben szakipari munka esetében külső vállalkozást közfoglalkoztatásban
dolgozókra
tervezni,
amelyeket
igénybe
venni? képzettségüktől, egészségi állapotuktól függően el tudnak végezni.
A közfoglalkoztatottakkal el nem végezhető feladatokat külső
vállalkozó igénybevételével is meg lehet valósítani.

17.

A vágóhíd beruházása magába foglalja az épület felújítást, vagy más Igen, mivel működőképes vágóhíd kialakítása a cél, amelyet a
esetben új épület kivitelezését és a teljes műszaki technológiát?
jelenlegi startmunka programjában való állattartásra kell
alapoznia a pályázónak.

Old. 4

Nem, mivel a jelenlegi jogi szabályozás kiskapacitású vágóhíd
üzemeltetését teszi lehetővé.

18.

Két ütemben történő megvalósítás esetén pl. a vágóhíd létesítése Kétütemű megvalósítás esetén a második ütem nem kezdhető meg,
során milyen készültségi fokban kell lenni a beruházásnak?
ha az első ütem műszaki átadás-átvétele nem történt meg az első
ütem támogatási időtartamának végéig.

19.

Az elkészített tervek szerint az igényelt támogatás mértékéig kell A nyertes pályázat támogatása 100%-os intenzitású, a pályázatot
megvalósítani a létesítést?
úgy szükséges összeállítani, hogy a beruházással olyan működő
létesítmény jöjjön létre, amelyben az előírt továbbfoglalkoztatás,
valamint a működtetés minden feltétele megvalósításra kerül.

20.

A vágóhíd beruházása esetén saját tulajdonú ingatlanon, ún. Igen, ha a pályázó rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal
zöldmezős beruházás megvalósítható-e?
(telekkel), melyen a beruházás kivitelezhető.

21.

A tájékoztató 1.2.3. pontjában a közfoglalkoztatotti létszám úgy
került meghatározásra, hogy „15 fős átlaglétszámmal valósítható
meg, amelyből legalább 1 fő munkavezetőként illetve 1 fő
adminisztratív munkakörben foglalkoztatható” ettől eltérni lehet-e a
beruházás ideje alatt, mivel nagyobb szükség lenne egy
programvezetőre és egy brigádvezetőre. (munka irányítása,
kapcsolattartás, balesetvédelem, anyag eszköz kiadása,
kapcsolattartás a beszállítókkal stb.)
Tervezhető-e a két ütem, úgy is, hogy a vágóhíd felépítésére
technológia beszerzésére kevesebb, 7-8 hónap míg a második
ütemben a technológia beépítése üzembe helyezése
próbaüzemeltetésre 1 év?
Önkormányzatunk jobban mondva a meglévő önkormányzati
részesedéssel meglévő szociális szövetkezetünk (Nagyvisnyói
Szolgáltató Szociális Szövetkezet) pályázni szeretnénk a
„Magyarország belügyminisztere pályázatot hirdet a 2016. évben
megvalósítható közfoglalkoztatási pilot program kidolgozására”
pályázati felhívásra. A pályázati felhívás V. pontja kicsit
értelmezhetetlen. „jogosult, ha az érintett települési önkormányzat
állattartási közfoglalkoztatási programmal és a beruházás

22.

23.

Old. 5

A beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram legfeljebb 15
fős átlaglétszámmal valósítható meg, amelyből 1 fő
munkavezetőként, illetve legfeljebb 1 fő adminisztratív
munkakörben foglalkoztatható. Mindezeket figyelembe véve két
munkavezetői bérrel foglalkoztatott közfoglalkoztatott
igénybevételére nincs lehetőség.
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a tervezés során törekedjen
arra, hogy a program első szakaszát 2016. szeptember 1. és 2017.
augusztus 31. közötti időszakra, 12 hónap időtartamra tervezze.
A Magyarország belügyminisztere által meghirdetett, a 2016. évben
megvalósítható beruházási célú közfoglalkoztatási pilot program
kidolgozásához kapcsolódó TÁJÉKOZTATÓ és Pályázati felhívás
is egyértelműen megfogalmazza a pályázók körét, amely szerint a
pályázat benyújtására települési önkormányzat, valamint a
települési önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaság jogosult.
Mindezek alapján tájékoztatom, hogy szociális szövetkezet ezen

megvalósításához szükséges ingatlannal rendelkezik.

pályázati konstrukcióban nem vehet részt.

Most akkor is önkormányzati tulajdonú gazdasági ingatlan kell, ha a
szövetkezet pályázik?
24.

Építési költség alátámasztására részletes költségvetés szükséges,
vagy elegendő összesítve munkanemek szerint.
 tervezői művezetés költsége elszámolható?
 műszaki ellenőrzés költsége elszámolható?

25.

Pályázatunkban többek között a meglévő kecskesajt gyártó üzemet
szeretnénk bővíteni, fejleszteni. Mivel a programnak 2 éven belül
önfenntartónak kell lennie, addig a saját kecskeállomány létszáma
olyan mértékben nem növelhető, hogy csak saját tej felvásárlásával
biztosítható legyen kellő tej mennyiség, ezért a tej felvásárlására is
szükség lesz.
Mivel a projektben a jármű beszerzése nem elszámolható, ezért azt
tervezzük, hogy a 2016 és 2017 évi uborkatermesztés bevételéből
finanszíroznánk a szállító jármű beszerzését.

Az építési költségek alátámasztására részletes költségvetés
szükséges. Amennyiben a pályázat nem kerül támogatásra, akkor a
tervezői művezetés és a műszaki ellenőrzés költsége sem
elszámolható.

Amennyiben az uborkatermesztést közfoglalkoztatás keretében
végzi az önkormányzat, akkor a hatályos jogszabály alapján az
értékesítésből származó bevételét a közfoglalkoztatási programok
működésének elősegítésére kell fordítania az önkormányzatnak.
Mindezek alapján a szállító jármű beszerzésének, a kérdésében
leírt módon nincs akadálya. A szállító jármű beszerzéséhez
kapcsolódó terveit a pályázat kötelező mellékletét képező üzleti
tervben kell bemutatnia.

Kérdés: Ezt a forrást és ezt a kiadást a pályázatban szerepeltessüke?
26.

Nem elszámolható költségek között szerepel (n pontban)
szakképzési hozzájárulás. Önkormányzatuk jelenleg sem fizet a
munkabér után szakképzési hozzájárulást.
E pályázat keretein belül kifizetésre kerülő bérköltség után meg kell
fizetnünk a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulást?

27.

Az értékesítendő sajt mennyiségének növelése miatt célszerű az Az istálló bővítésével, átalakításával kapcsolatos kiadások nem
állatállomány folyamatos saját szaporulatból történő növelése. szerepelhetnek a pályázatban.
Ehhez nagyobb istállóra van szükség. Legésszerűbben úgy oldható
meg, hogy a jelenlegi istállóból meg kell szüntetni azokat a
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A helyi önkormányzatok nem alanyai a szakképzési
hozzájárulásnak,
így
elszámolási
kötelezettségük
sincs.
Természetesen ez a helyzet nem változik abban az esetben sem, ha
elindulnak és támogatást nyernek el a szóban forgó pályázaton.

funkciókat, amelyek elfoglalják a helyet a tényleges állattartástól.
(széna takarmánytároló, bakok karámja)
Az istálló mellé bővítendő széna- és takarmánytároló, a bakok
részére elkülönített terület kialakításával tudnánk biztosítani, hogy a
jelenlegi istállóban a következő évek szaporulatai is elférjenek.
Kérdés: Az istálló bővítésével, átalakításával kapcsolatos kiadások
szerepelhetnek-e a pályázatban?
28.

29.

30.
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Az Önkormányzat a beruházási célú közfoglalkoztatási pályázat
keretében tejfeldolgozó üzem létrehozását tervezi. A település 2016.
évi mg. startmunka mintaprogramjában állattartás, állattenyésztés
nem szerepel. A pályázati kiírás megismerését követően az
önkormányzat tisztázni szeretné, hogy a tejüzem beindítható-e a
helyi kistermelőktől történő alapanyag-felvásárlással, tekintettel
arra, hogy állatállománnyal nem rendelkezik?
Ilyen például a gazdaságosság kérdése: mi az az üzemméret, amivel
tervezni lehet a fenntartás és a későbbi működtetés tekintetében?
Azzal, hogy finanszírozni tudjuk a működés költségeit (bér és
szocho, rezsi, általános működési költségek és kiadások) napi 3.000
liter nyers tejet kellene feldolgoznunk. Ehhez kell megfelelő gyártói
kapacitást létesítsünk, illetve ezt az nyersanyag igényt kell
biztosítanunk napi szinten. A saját, 150 anyát számláló állományunk
erre nem alkalmas, nincs ekkora tejhozama az állatoknak. A
térségben működő juhászatokból további 550-600 anyaállatot lenne
lehetőségünk fejni, kérdésünk: megtehetjük-e ezt, tervezhetünk-e
nyers tej vásárlásával?
Másik ezzel kapcsolatos kérdés, hogy optimális esetben a juhok
laktációs időszaka 10 hónapra nyújtható el, a fennmaradó kettő
hónapban tehéntejet kellene feldolgozzunk. Tervezhetünk-e ezzel?

A Magyarország belügyminisztere által meghirdetett, a 2016. évben
megvalósítható közfoglalkoztatási pilot program kidolgozásához
kapcsolódó Tájékoztató I. 1. pontja egyértelműen megfogalmazza a
pályázók körét. Ezt figyelembe véve azon önkormányzat, amely
közfoglalkoztatás keretében nem működtet állattartási programot,
nem vehet részt ezen konstrukcióban.
A BM által meghirdetett pályázat a meglévő közfoglalkoztatási
állattartó programra épülő feldolgozó üzemek kialakítására
szolgál. A nyers tej felvásárlása a későbbiek során realizálódik, a
pályázatnak nem része, így költségként nem jelenhet meg benne.

Álláspontunk szerint tervezhető, azonban a feltett kérdése
élelmiszertechnológiára vonatkozik, így szükséges a helyi NÉBIH
véleményének megkérése (pályázat kötelező melléklete).

Meg kell valósítsuk a nyers tej szállítását. A felhívás nem támogatja A BM által meghirdetett pályázat a meglévő közfoglalkoztatási
a szállító kapacitás létesítését (nem támogatott a gépjármű vásárlás)! állattartó programra épülő feldolgozó üzemek kialakítására
Ez megítélésünk szerint probléma: a vonatkozó HACCP és ISO
szolgál, így nem célja a szállító kapacitás támogatása. Mivel időben

31.
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minősítési rendszerek előírják, hogy zárt rendszerben szabad csak a
szállítást végezni, így mindenképp szükséges a szállítói kapacitás
megléte a bemeneti oldalon. További kérdés, hogy a kész termék
kiszállítása is igényli a hűtést, dokumentáltan meg kell legyen a
hűtési lánc az értékesítés helyszínéig. Milyen egyéb pályázati
forrást tudnak javasolni, ami nem veszélyezteti jelen projekt
megvalósítását, azaz mi az a forrás, amiből ezzel párhuzamosan
igényelhető a szállítói kapacitás megteremtésére?
Ugyancsak előbbi kérdéskörhöz tartozik a több helyszínen zajló
fejés. Mobil fejőház beszerzése, ami sok esetben egy jármű,
megvalósítható-e?

később realizálódik a szállító kapacitás megvásárlása, ezért
javasoljuk, hogy a közfoglalkoztatási programjaiban keletkező
bevételeit használja fel a gépjármű megvásárlásához.

Foglalkoztatás: kedvezményezett lehet a települési önkormányzat,
és a 100 százalék önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő,
önkormányzati vagyongazdálkodásra létrehozott gazdasági társaság.
Mi okból került kizárásra a szociális szövetkezet? A
közfoglalkoztatás keretén belül létrejött javak további
hasznosítására egyéb területeken a szövetkezet lett kijelölve, annak
részére kell átadni a megtermelt/beszerzett javakat.

A pályázatot a Belügyminisztérium pilot jelleggel írta ki, és erre
való tekintettel szűken került meghatározásra a pályázók köre és a
beruházás részletei (pl. ingatlan vásárlásának kizárása). A jelen
pályázatban nem támogatható önkormányzati programok
támogatására egyedi mintaprogram keretében továbbra is lesz
lehetőség, amennyiben a program kellően megalapozott. A szociális
szövetkezetek támogatására közfoglalkoztatás keretében
ugyanakkor továbbra is csak nagyon korlátozottan lesz lehetőség,
hiszen szociális szövetkezet csak helyi- és azon túlmutató közösségi
feladatok ellátására szervezhet közfoglalkoztatást, amelybe a
piacra történő termelés nem fér bele.
A fentieken túl tájékoztatom, hogy
 a szociális szövetkezetek részére megjelent a Társadalmi
célú vállalkozások ösztönzése GINOP-5.1.3.-16 pályázati
felhívás.
A Felhívás keretében a cél, már működő társadalmi vállalkozások,
többek között szociális szövetkezetek dinamizálása és stabilizálása,
piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése
révén, tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása .
Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit gazdasági
társaságok és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),

valamint egyes olyan egyházi szervezetek, szociális szövetkezetek,
amelyek társadalmi célkitűzéseik mellett üzleti területen
megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk
eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják,
költségvetésükben és szervezeti működésükben érvényesítik a
részvételen alapuló döntéshozatal elvét.
Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat a támogatást igénylők körével
kapcsolatban további kizáró kritériumokat támaszt a Felhívás 4.1
pontjában, pályázat beadására irányuló szándékuk esetén
javasoljuk e kritériumok elsődleges áttekintését.
A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani
tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli,
Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli régiók).
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 6 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24 - 900 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
6 500 000 Ft maximum 250 000 000 Ft.
A pályázatról részletesen az alábbi internetes hivatkozáson
olvashat:
http://www.ofa.hu/hu/news/megjelent-legujabb-programunk-apiactars
32.

Létszám: legalább 5 fő továbbfoglalkoztatásával kell tervezni. Ez az
5 fő kizárólag a tejkezeléssel kell, hogy foglalkozzon, vagy
számításba lehet venni azt a létszámot is, aki az állattartásban,
esetleges szállításban vesz részt?

A feldolgozó üzem működéséhez, fenntartásához kapcsolódóan kell
az 5 fő továbbfoglalkoztatását teljesítenie az önkormányzatnak

33.

Piackutatás: az előkészítésre biztosított idő alatt mert bár
igyekszünk a felvásárlói piacot is feltérképezni, de pillanatnyilag azt
látjuk a projektből, hogy biztosan juhsajtot és juhtúrót tudunk
előállítani. Megkerestünk több lehetséges vevőt (éttermeket,

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely
településéről, amely esetében a pályázó: üzleti tervében kellően
alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett
foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási
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34.

szálláshely-szolgáltatást biztosító vállalkozásokat, üzleteket), de
részükre pontos információt nem tudunk pillanatnyilag biztosítani
arra vonatkozóan, hogy mikortól, milyen és mekkora volumenben
tudunk árut szállítani. Érdeklődtek többen napi fogyasztási
termékekről: joghurtról, teljes tejről, aludttejről, de erre biztos
igennel pillanatnyilag nem állt módunkban válaszolni, mivel a
gyártáshoz szükséges technológiát biztosító vállalkozások ajánlatai
nem érkeztek vissza, így nem látjuk még csak hozzávetőlegesen
sem, hogy mekkora a projektben rendelkezésre álló keret a
technológia vásárlásra
Illetve tervezéssel sem tudunk addig előre lépni, míg nem látjuk a
rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket. Az üzleti terv
készítésekor ezen inputok hiánya miatt nincs lehetőségünk a
rendelkezésre álló időkeret követelte ütemben haladni.
„A Magyarország Belügyminisztere által meghirdetett pályázatra,
ami a 2016. évben megvalósítható közfoglalkoztatási pilot program
kidolgozására szól, Bárdudvarnok Községi Önkormányzat tervezi
benyújtani pályázatát. A felhívás megjelent 2016. június hó 3.
napján, az előkészítésre hat hét áll a rendelkezésünkre és július 15tel be kell nyújtsuk az építési engedélyeztetési eljárás megindítását
igazoló függő hatályú határozatot, a NÉBIH előzetes
szakvéleményét, illetve e dokumentumok alapját szolgáló
engedélyeztetésre megküldött tervdokumentációt. Az elmúlt kettő
hét nem telt el tétlenül részünkről, az előkészítésbe és
megvalósításba bevonható szakmai partnereket kerestük fel és
folytattunk velük egyeztetéseket és tervezzük ugyanezt tenni a
következő napokban is. Az előkészületek során több kérdés is
felmerült részünkről:
1. Ilyen például a gazdaságosság kérdése: mi az az üzemméret,
amivel tervezni lehet a fenntartás és a későbbi működtetés
tekintetében? Azzal, hogy finanszírozni tudjuk a működés költségeit
(bér és szocho, rezsi, általános működési költségek és kiadások)
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hátterét (az üzleti tervnek tartalmaznia kell a tervezett tevékenység
első két évi tervezett mérleg- és eredménykimutatását), meggyőzően
bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő
technika, technológia korszerűsítését, a szolgáltatás hasznosságát.

1. A BM által meghirdetett pályázat a meglévő
közfoglalkoztatási állattartó programra épülő feldolgozó
üzemek kialakítására szolgál. A nyers tej felvásárlása a
későbbiek során realizálódik, a pályázatnak nem része, így
költségként nem jelenhet meg benne.
2. Álláspontunk szerint tervezhető, azonban a feltett kérdése
élelmiszertechnológiára vonatkozik, így szükséges a helyi
NÉBIH véleményének megkérése (egyúttal a pályázat
kötelező melléklete).
3. A BM által meghirdetett pályázat a meglévő
közfoglalkoztatási állattartó programra épülő feldolgozó
üzemek kialakítására szolgál, így nem célja a szállító
kapacitás támogatása. Mivel időben később realizálódik a
szállító kapacitás megvásárlása, ezért javasoljuk, hogy a
közfoglalkoztatási programjaiban keletkező bevételeit
használja fel a gépjármű megvásárlásához.

napi 3.000 liter nyers tejet kellene feldolgoznunk. Ehhez kell
megfelelő gyártói kapacitást létesítsünk, illetve ezt az nyersanyag
igényt kell biztosítanunk napi szinten. A saját, 150 anyát számláló
állományunk erre nem alkalmas, nincs ekkora tejhozama az
állatoknak. A térségben működő juhászatokból további 550-600
anyaállatot lenne lehetőségünk fejni, kérdésünk: megtehetjük-e ezt,
tervezhetünk-e nyers tej vásárlásával?
2. Másik ezzel kapcsolatos kérdés, hogy optimális esetben a juhok
laktációs időszaka 10 hónapra nyújtható el, a fennmaradó kettő
hónapban tehéntejet kellene feldolgozzunk. Tervezhetünk-e ezzel?
3. Meg kell valósítsuk a nyers tej szállítását. A felhívás nem
támogatja a szállító kapacitás létesítését (nem támogatott a
gépjármű vásárlás)! Ez megítélésünk szerint probléma: a vonatkozó
HACCP és ISO minősítési rendszerek előírják, hogy zárt
rendszerben szabad csak a szállítást végezni, így mindenképp
szükséges a szállítói kapacitás megléte a bemeneti oldalon. További
kérdés, hogy a kész termék kiszállítása is igényli a hűtést,
dokumentáltan meg kell legyen a hűtési lánc az értékesítés
helyszínéig. Milyen egyéb pályázati forrást tudnak javasolni, ami
nem veszélyezteti jelen projekt megvalósítását, azaz mi az a forrás,
amiből ezzel párhuzamosan igényelhető a szállítói kapacitás
megteremtésére?
4. Ugyancsak előbbi kérdéskörhöz tartozik a több helyszínen zajló
fejés. Mobil fejőház beszerzése, ami sok esetben egy jármű,
megvalósítható-e?
5. Foglalkoztatás: kedvezményezett lehet a települési
önkormányzat, és a 100 százalék önkormányzati, vagy állami
tulajdonban lévő, önkormányzati vagyongazdálkodásra létrehozott
gazdasági társaság. Mi okból került kizárásra a szociális
szövetkezet? A közfoglalkoztatás keretén belül létrejött javak
további hasznosítására egyéb területeken a szövetkezet lett
kijelölve, annak részére kell átadni a megtermelt/beszerzett javakat.
6. Létszám: legalább 5 fő továbbfoglalkoztatásával kell tervezni. Ez
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4. Lásd az előzőekben adott választ!
5. Szociális szövetkezet közfoglalkoztatás céljára támogatást
csak a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CVI. törvény alapján az 1. § (2) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén kaphat.
(2) bekezdés (d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi - így
különösen - egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási,
kulturális, kulturális örökség megóvása, építészeti örökség
védelmével összefüggő, természet-, környezet- és
állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi
célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút
fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó
szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy …]
A pályázat keretében nyújtott támogatás nem a hivatkozott
célra irányul, így szociális szövetkezetnek nem nyújtható.
6. A feldolgozó üzem működéséhez, fenntartásához
kapcsolódóan kell az 5 fő továbbfoglalkoztatását teljesítenie
az önkormányzatnak.
7. Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely
településéről, amely esetében a pályázó: üzleti tervében
kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a
tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás
finanszírozási hátterét (az üzleti tervnek tartalmaznia kell a
tervezett tevékenység első két évi tervezett mérleg- és
eredmény kimutatását), meggyőzően bemutatja a tervezett

az 5 fő kizárólag a tejkezeléssel kell, hogy foglalkozzon, vagy
számításba lehet venni azt a létszámot is, aki az állattartásban,
esetleges szállításban vesz részt?
7. Piackutatás: az előkészítésre biztosított idő alatt mert bár
igyekszünk a felvásárlói piacot is feltérképezni, de pillanatnyilag azt
látjuk a projektből, hogy biztosan juhsajtot és juhtúrót tudunk
előállítani. Megkerestünk több lehetséges vevőt (éttermeket,
szálláshely-szolgáltatást biztosító vállalkozásokat, üzleteket), de
részükre pontos információt nem tudunk pillanatnyilag biztosítani
arra vonatkozóan, hogy mikortól, milyen és mekkora volumenben
tudunk árut szállítani. Érdeklődtek többen napi fogyasztási
termékekről: joghurtról, teljes tejről, aludttejről, de erre biztos
igennel pillanatnyilag nem állt módunkban válaszolni, mivel a
gyártáshoz szükséges technológiát biztosító vállalkozások ajánlatai
nem érkeztek vissza, így nem látjuk még csak hozzávetőlegesen
sem, hogy mekkora a projektben rendelkezésre álló keret a
technológia vásárlásra.
8. Illetve tervezéssel sem tudunk addig előre lépni, míg nem látjuk
a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket. Az üzleti terv
készítésekor ezen inputok hiánya miatt nincs lehetőségünk a
rendelkezésre álló időkeret követelte ütemben haladni.
A Hatósági Szerződés esetleges aláírását követően 3 nap áll
rendelkezésre megkezdeni a foglalkoztatást, további 15 a
beruházást. A beruházás megkezdését építéssel járó tevékenység
esetén a közbeszerzési eljárás megindításával tudunk igazolni.
Ehhez szükségesek a kiviteli tervek, jogerős építési engedély és a
költségvetés. Ezeket a megkérdezett, szakmában nálunk jártasabb
személyek egybehangzó véleménye szerint nehéz ennyi idő alatt
teljes bizonyossággal jó szakmai színvonalon elkészíteni.
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tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia
korszerűsítését, a szolgáltatás hasznosságát.
8. Lásd az előzőekben adott választ!

35.

36.

1.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok között szerepel az 1. A 2015. évi zárszámadást, melyet a testület elfogadott, a szöveges
önkormányzat 2015. évi beszámolója, mint csatolandó beszámolóval együtt
dokumentum.
2. Igen, megfelel a pályázati elbírálás szempontjának az említett
Kérdés: A KGR K11 rendszerben előállított beszámoló megfelelő-e, szakhatóság előzetes állásfoglalása.
vagy a képviselő testület által jóváhagyott zárszámadást csatoljuk
mellékletként?
2.
Az egyéb csatolandó dokumentumok között szerepel a
Nemzeti Élelmiszer- Biztonsági Hivatal (NÉBIH) által kiállított
előzetes szakvélemény.
Az általunk tervezett fejlesztés vonatkozásában a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- Biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály az illetékes szakhatóság.
Kérdés: A fent említett szakhatóság előzetes szakvéleménye
megfelel-e a pályázat elbírálási szempontjából?
1. Az üzleti terv kidolgozására vonatkozóan van-e sablon
minta, amit használhatunk? Amennyiben nincs, akkor
milyen terjedelműnek szükséges lennie?
2. Az üzleti tervnél hivatkozott első 2 év mérleg- és eredménykimutatása az a konkrét megvalósítandó projektre kell, hogy
vonatkozzon? Azaz csupán a húsfeldolgozó tevékenységre?
Nem pedig az önkormányzat tervezett mérleg- és eredménykimutatására, és nem pedig a megvalósulást követően (több
tevékenységet is ellátó – húsfeldolgozás, növénytermesztés,
településüzemeltetés) létrejövő önkormányzati kft.-re?
3. Projektmenedzsment költség elszámolható költségnek
minősül? Amennyiben igen, van százalékos korlátja?
(Projektmenedzsment akár szolgáltatásként, akár megbízási
díj ellenében.)
4. A
pályázathoz
szükséges
árajánlatokat
csatolni?
Amennyiben igen, úgy 1 -1 elegendő vagy 3 db független
árajánlat szükséges?
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1. Az üzleti tervben a beruházást kell bemutatni, a
megvalósulás menetét, számításokat, megtérülést, stb. A
terjedelme nincs korlátozva..
2. Természetesen a megvalósuló projektre kell elkészíteni.
3. Nem minősül elszámolható költségnek.
4. Igen szükséges, a közbeszerzés szabályai szerint.
5. Igen, a pályázati dokumentáció része.
6. Igen, a pályázat tartalmazza: „II.4. A kedvezményezettnek a
pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a beruházás
megvalósításához szükséges saját tulajdonú ingatlannal.
Ingatlan beszerzésére (vásárlás, bérlés, stb.) a pályázat
keretében nincsen lehetőség.”
Saját tulajdonú ingatlan lehet építési telek is, amelyre új
épület építhető, lehet meglévő épület, amely felújítható,
korszerűsíthető.
7. Amennyiben az előkészületi munkákat és az építkezést, vagy
annak egy részét közfoglalkoztatottak végzik, igen, az ő

5. Szükséges-e a pályázathoz benyújtani a beszerezni kívánt
eszközök listáját?
6. Új épület építése is elszámolható vagy csak a meglévő épület
felújítása támogatható?
7. Két ütemben kívánunk pályázni és az építkezés során – új
építés esetében - is lehet már munkabért elszámolni?
8. A(z időközi) pénzügyi elszámolás, kifizetési kérelem hány
részletben nyújtható be, milyen összegszerű vagy százalékos
korlátok megléte esetén? Jól látjuk, hogy az V. pont alapján,
havonta (adott hó 8-áig) szükséges elszámolni (elszámoló
lapon) az előző hónapban felmerült költségekkel – ami hol
csupán bér és járulék, máskor pedig építési/felújítási és
eszközbeszerzés költséggel együtt?

bérük és járulékaik elszámolhatóak. Saját rezsis
beruházásban a beruházás anyag költségein kívül a
ráfordított élő munka is elszámolható, sőt el is kell számolni,
mert az épület átadásakor, az üzembe helyezés után a
ténylegesen ráfordított értéken kell majd szerepeltetni a
könyvekben.
8. A közfoglalkoztatás szabályai szerint kell elszámolni, hiszen
a jelen pályázat egy közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
beruházási támogatás. Bővebb felvilágosítást a járási hivatal
(foglalkoztatási osztály) tud adni.

37.

Kérdésüket a beruházási célú közfoglalkoztatási pilot program Igen. A pályázati felhívás az alábbiakat tartalmazza: „II.4. A
kapcsán köszönettel megkaptuk, melyre az alábbiakban kedvezményezettnek a pályázat benyújtásakor rendelkeznie kell a
válaszolunk:
beruházás megvalósításához szükséges saját tulajdonú ingatlannal.
Ingatlan beszerzésére (vásárlás, bérlés, stb.) a pályázat keretében
„Új létesítmény keretében szeretnénk tejfeldolgozó üzemet nincsen lehetőség.”
létesíteni, tehát nem felújítást tervezünk. A pályázati kiírás az új
Saját tulajdonú ingatlan lehet építési telek is, amelyre új épület
beruházásra is vonatkozik?”
építhető, illetve lehet meglévő épület, amely felújítható,
korszerűsíthető.

38.

1.)
Az I.3.4.F bekezdésben szereplő alábbi mondat nem
egyértelmű számunkra.
(Tervezési díj, ide nem értve a jelen pályázat megtervezésének
díját)
Kérdés (1): Az épület bővítéséhez szükséges engedélyezési terv és
kivitelezési terv dokumentáció költsége elszámolható-e a pályázat
keretében?
Kérdés (2): Van-e a fenti költségekre vonatkozóan százalékos
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Amennyiben a pályázatot nem a pályázó írja meg, hanem ezzel
megbíz egy harmadik személyt vagy céget, annak a díja nem
számolható el.
1. Igen elszámolható, amennyiben a pályázat támogatásra kerül.
2. Százalékos, vagy értékbeli maximált összeg nincs meghatározva.

vagy értékbeli maximált összeg meghatározva, hogy mennyi
számolható el a pályázat keretében?
39.

40.

41.

1.
A Tájékoztató 2. oldalán az 5. pontban szerepel, hogy „a
hatósági szerződés megkötését követően… a beruházást 15 naptári
napon belül meg kell kezdeni”
Ez azt jelenti, hogy a már a konkrét kivitelezésnek kell
megkezdődnie 15 napon belül (tehát addigra kész kiviteli tervekkel
kell rendelkeznünk), vagy a beruházás megkezdése a közbeszerzési
eljárás megindítását, a kiviteli tervek elkészítését is magában
foglalja?
2. A Tájékoztató 8. oldalán a I.3.4. f) pontban szerepel, hogy
elszámolható a„tervezési díj, ide nem értve a jelen pályázat
megtervezésének díját”. Ez pontosan mit jelent? Az üzem építésére
vonatkozó engedélyezési, kiviteli tervdokumentációk tervezése
elszámolható a projekt keretében?
A pályázati felhívás V. pont negyedik bekezdésében szerepel (az
üzleti tervnek tartalmaznia kell a tervezett tevékenység első két évi
tervezett mérleg-és eredmény kimutatását. A pályázatot a kiírásnak
megfelelően 2016. szeptember 01-től 2018. augusztus 31-ig
kívánjuk megvalósítani.
Kérdés: A fentiek alapján melyik az a két év, melynek a mérlegét
el kell készíteni annak tükrében, hogy a pályázati év a
szeptembertől szeptemberig tart, míg a pénzügyi év januártól
december 31-ig.
az építkezés műszaki terveinek elkészítése
- a beruházás műszaki ellenőrzése
- beruházás megvalósulásának menedzselése, elszámolás
szolgáltatások költségei elszámolhatók-e az alábbi kategóriában?
I. 3. 4. Egyéb, a projektben felmerülő költségek
a programhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatás vásárlása, vagy
engedélyezés tervezhető az „Egyéb, a programban felmerült
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1. Igen, már a konkrét kivitelezésnek kell megkezdődnie 15 napon
belül. A tájékoztató 14. oldalától kezdve szerepelnek az egyéb
csatolandó dokumentumok sorrendben. A hiánytalanul benyújtott
pályázat részét képezi többek között az építészeti-műszaki
tervdokumentáció.
2. Amennyiben a pályázatot nem a pályázó írja meg, hanem ezzel
megbíz egy harmadik személyt vagy céget, annak a díja nem
számolható el. Az üzem építésére vonatkozó engedélyezési, kiviteli
tervdokumentációk tervezése akkor számolható el a projekt
keretében, ha a pályázat támogatásra kerül.

A 2016. év és a 2017. év mérleg- és eredmény kimutatását kell
elkészíteni.

Az építkezés műszaki terveinek elkészítési költsége, és a
beruházás műszaki ellenőrzésének költsége csak abban az esetben
elszámolható, ha a pályázat támogatásra kerül.
A beruházás megvalósulásának menedzselési költsége nem
elszámolható költség.
-

Kizárólag olyan szolgáltatás vásárlása engedélyezett és

42.

költségek” címen (csak olyan szolgáltatás vásárlása engedélyezett, elszámolható, amely olyan tevékenységre irányul, ami
amely olyan tevékenységre irányul, ami közfoglalkoztatottakkal közfoglalkoztatottakkal nem elvégezhető. (pl.: építőipari kivitelezés,
nem elvégezhető (pl. építőipari kivitelezés, gázszerelés, gázszerelés, villanyszerelés, stb.)
villanyszerelés, stb.).
1. üzleti tervre vonatkozóan van valamilyen minta, vagy a
1. Az üzleti tervben a beruházást kell bemutatni, a
STARTMUNKA programban alkalmazott üzleti terv minta itt is
megvalósulás menetét, számításokat, megtérülést, stb. A
megfelelő?
terjedelme nincs korlátozvaA Tájékoztató 8. oldal I. 3. 4. g)
2. a közfoglalkoztatottak alkalmazása a kivitelezés során is
pontja az alábbi előírást tartalmazza: „a programhoz
szükséges? (pl. valószínű, hogy ha adott munkálathoz külső
szorosan kapcsolódó szolgáltatás vásárlása, vagy
szakipari cég igénybevétele szükséges).
engedélyezés tervezhető az „Egyéb, a programban felmerült
költségek” címen (csak olyan szolgáltatás vásárlása
engedélyezett, amely olyan tevékenységre irányul, ami
közfoglalkoztatottakkal nem elvégezhető (pl.: építőipari
kivitelezés, gázszerelés, villanyszerelés, stb.)”
Kötelezően tehát nem kell alkalmazni a kivitelezéshez
közfoglalkoztatottakat, ha azok nem rendelkeznek a megfelelő
képzettséggel, szaktudással a szakipari tevékenységek elvégzésére.
Ettől függetlenül a kivitelezés során is lehet közfoglalkoztatottakat
alkalmazni az egyszerű, szakképzettséget nem igénylő feladatok
elvégzésére (pl.: takarítás, törmelék elhordása, stb.).

43.

1; A csatolandó dokumentumok között szerepel a 2015. évi 1.
A 2015. évi zárszámadást, melyet a testület elfogadott, a
beszámoló. Ez önkormányzatnál mit jelent? A zárszámadást, amit a szöveges beszámolóval együtt.
képviselő testület felé nyújtanak be, vagy az Államkincstár felé
2. Kötelező a projekt támogatási időszakában közfoglalkoztatottakat
benyújtott beszámoló.
alkalmazni, hiszen ez a program lényege.
2; kötelező a projekt támogatási időszakában közfoglalkoztatottakat
2. A beruházási célú közfoglalkoztatási mintaprogram legfeljebb
alkalmazni, vagy a foglalkoztatás nélkül is megvalósulhat a
15 fős átlaglétszámmal valósítható meg, amelyből legfeljebb 1 fő
beruházás és a fenntartási időszakban történne az 5 fő
munkavezetőként, illetve legfeljebb 1 fő adminisztratív
közfoglalkoztatott alkalmazása?
munkakörben foglalkoztatható. Ha a pályázó a programot két
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ütemben kívánja megvalósítani, az átlaglétszám mindkét ütemben
külön-külön vizsgálandó, az előírt létszám egyik ütemben sem
léphető túl.
A kedvezményezettnek a támogatási időtartam befejezését
követően 5 év fenntartási és továbbműködtetési kötelezettsége van.
Ennek keretében legalább 5 főt tovább kell foglalkoztatni a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
szerinti munkaviszonyban. Az üzemeltetést (továbbműködtetést
illetve továbbfoglalkoztatást) a beruházás befejezésétől számított 8
napon belül meg kell kezdeni.
44.

A vágóhíd épülete teljesen új lesz, nem meglévő épület felújítása,
átalakítása valósul meg. A költségek között tervezzük az építés
teljes anyag költségét.
A max. 15-15 fő közfoglalkoztatott 2 ütemben a projektben az
építési munkákat végzi el.
Azokat a tevékenységeket, amelyeket közfoglalkoztatottak nem
tudnak elvégezni, - mert adott feladat elvégzésére nincs ilyen
szakképzettségű közfoglalkoztatottunk - azokat külső vállalkozó
bevonásával számla ellenében a költségek között tervezzük. Ilyen
munkák elsősorban az épületgépészet területén lesznek. Pl.
villaszerelés, villámvédelem építése, fűtésszerelés, víz és
csatornaszerelés. Ezeknek a tevékenységeknek az anyagköltségét a
beruházási költségek vagy a nagy értékű tárgyi eszközök között
tervezzük.
Kérdésünk(1): Hol tervezzük ezeket a külső vállalkozóktól igénybe
vett szolgáltatásokat, azok díj költségét? Beruházási költségeknél
vagy az „Egyéb, programban felmerült költségek” melyik részénél?

1. A Tájékoztató 8. oldal I. 3. 4. g) pontja az alábbi előírást
tartalmazza: „a programhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatás
vásárlása, vagy engedélyezés tervezhető az „Egyéb, a programban
felmerült költségek” címen (csak olyan szolgáltatás vásárlása
engedélyezett, amely olyan tevékenységre irányul, ami
közfoglalkoztatottakkal nem elvégezhető (pl.: építőipari kivitelezés,
gázszerelés, villanyszerelés, stb.)”
A pályázó határozza meg. Egyedüli megkötés, hogy a teljes összeg
70 %-át nem haladhatja meg az I. ütem. Minimum nincs
meghatározva, azonban javasoljuk, hogy az épület legalább a
szerkezetkész állapotig jusson el az I. ütemben. A szerkezetkész
állapot is többféleképpen értelmezhető. Minimum legyen tető alatt.
(Földmunka, alapozás, vízszigetelés, falazás, födémkészítés,
tetőszerkezet-készítés, bádogozás, tetőfedés.) Tartalmazhatja az
aljzatbetonozást, a válaszfalakat, a külső hőszigetelést, a
nyílászárókat is. A pályázónak kell tudnia, mire képes. Amit vállal,
az lesz az átadás-átvétel tárgya.

A pályázati tájékoztató 8. pontja azt tartalmazza, hogy a második
ütem nem kezdhető meg, ha az első ütem műszaki átadás-átvétele
nem történik meg az első ütem támogatási időtartamának végéig.
2. Az érvényben lévő jogszabályok szerint kiskapacitású vágóhíd
Kérdésünk: Azt, hogy az első ütem műszaki tartalma (az épület
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készültségi foka) mennyi, azt a tervezés időszakában a pályázó
határozhatja meg? Azaz mi az a készültségi szint ami az első ütem
lezárásakor a műszaki átadás-átvétel tárgyát képezi? (2)
pl. Az első ütemben elkészül az épület falszerkezete, külső
szigetelése , a tető felépítése, megtörténik a nyílászárók beépítése. A
második ütemben készülnek el az épület gépészeti munkák, a
burkolások, festések, a technológia beszerelése, a nagy értékű
eszközök beszerzése, utak, járdák kialakítása.
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létesíthető, vágópont nem építhető. Arra is legyenek figyelemmel,
hogy konyhára közvetlenül csak darabolt hús szállítható, félsertés
nem, tehát ha konyhára is kívánnak szállítani, a vágóhídon
daraboló is legyen tervezve, vagy húsbolton keresztül szállítsanak a
konyhára.

