ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 25. napján tartandó
nyilvános ülésére
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához
való csatlakozás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
______________________________________________________________________________
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) nyílt pályázat keretében meghirdette a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2020. évi pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/ 2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény (a továbbiakban: Nftv.) szolgál.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén állandó
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési
önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer. A
Csatlakozási nyilatkozatok visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az
önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is kiírhassa a pályázatot, csatlakoznia kell a
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. Ez a Csatlakozási nyilatkozat (1.
sz. melléklet) eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot
legkésőbb 2019. október 2. napjáig (postára adás dátuma) ajánlott küldeményként kell
eljuttatni az EMET részére (1381 Budapest, Pf. 1418).
E Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldeni az EMET részére, ha a korábbi
pályázati forduló(k)ban az érintett önkormányzat – mint településünk is – már tett ilyen
nyilatkozatot.
A Csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja
vissza.
Az Önkormányzat egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszközátadásként utalja át az
EMET számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét 2020. január 31. és
2020. augusztus 31. napjáig.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok az EMET
által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2019. október 4. napjáig kiírják a
pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2019. november 5.
A pályázatok az Önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján
2019. december 5-ig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évekhez hasonlóan
ismételten csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához.
Hajmáskér, 2019. szeptember 20.
Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati-javaslat
…../2019. (IX. …….) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való
csatlakozási szándékát.
2.) A Képviselő-testület a csatlakozás érdekében felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2020. évi fordulójára való csatlakozási nyilatkozat aláírására és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő részére való megküldésére.
3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat
határidőben való kiírásáról.
Határidő: A 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek
megfelelően.
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 25. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére
Napirendi pont: A közös önkormányzati hivatalban 2019. évben igazgatási szünet
elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
Előterjesztő: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik
elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság
előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok
felhalmozódásának elkerülése. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület – Kormány ajánlásának
figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen
módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét (15 napot).
Az államigazgatási szervekre nézve kötelező igazgatási szünetre vonatkozó részletszabályokat
a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről
szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza az alábbiak
szerint:
„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig
tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében
ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a
szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint
a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.
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15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat Képviselőtestülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási
szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”
Mindezek alapján tehát az igazgatási szünet elrendeléséről és időtartamának meghatározásáról
szóló döntés a Képviselő - testület szabad belátásán alapul, a Korm. rendelet szabályait nem
kötelező figyelembe vennie döntése kialakításakor.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése szerint:
„ Normatív határozatban szabályozhatja
a) az Országgyűlés,
b) a Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv,
c) az Alkotmánybíróság,
d) a Költségvetési Tanács
szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját.”
Az eddigi időszak tapasztalatait alapul véve a két ünnep közötti időszak várható munkaterhét,
és az ünnepnapokat is figyelembe véve javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a Közös
Önkormányzati Hivatalban 2019. december 23. napjától 2019. december 31. napjáig (3
munkanap) rendeljen el téli igazgatási szünetet, mely időszak alatt a Közös Önkormányzati
Hivatal zárva tartana, a köztisztviselőknek, pedig kötelező szabadságot kellene igénybe
venniük.
Az igazgatási szünet rendszerének bevezetésével tervezhetőbbé válta köztisztviselők éves
szabadságának kiadása. A dolgozóknak tartalékolniuk kell a tárgyévben a fenti időszakra eső
szabadságot,

Ezekben

az

időszakokban

igyekeznek

kiadni

a

szabadságokat

a

Kormányhivatalban és a Járási Hivatalban is
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs. A Képviselő-testület döntéséről az
ügyfeleket a helyben szokásos kommunikációs csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk,
így fel tudnak készülni a munkarendváltozásra.
A nemzetgazdasági miniszter 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete a 2019. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendről alapján:
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„2. § A 2019. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó – munkarend a következő:
a) augusztus 10., szombat munkanap
augusztus 19., hétfő pihenőnap
b) december 7., szombat munkanap
december 24., kedd pihenőnap
c) december 14., szombat munkanap
december 27., péntek pihenőnap”
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatalban 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről a mellékelt határozati javaslat
elfogadásával döntést hozni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

....../2019. (…….) határozat
1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2019. december 23. napjától 2019.
december 31. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a
Polgármesteri Hivatal zárva tart.
2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről a
lakosságot és a társszerveket előzetesen tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Flőrich-Tóth Ágnes jegyző
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ALAPSZERELÉS

SZERELVÉNYEZÉS

TÉRFIGYELŐ RENDSZER - HAJMÁSKÉR
Tétel megnevezése
Hikvision NVR, 16 Csatornás rögzítő, 2 db HDD hely, 160 Mbps rögzítési
sávszélességgel, Rackbe szerelhető konzollal
4 TB Háttértár, rögzítőbe szerelve
TP-Link MC110CS Média konverter
Switch, 4 PoE 2 Uplink
Switch, 8 PoE 2 Uplink
4 MP EXIR IP kamera, 2.8-12mm fókusztávolsággal
Kültéri kötődoboz
Oszloptartó konzol
Kültéri szekrény, elosztóval, kismegszakítóval, kpl.

Kültéri feszítőszálas adatkábel
Szerelési segédanyagok

Lakótelepi rész korszerűsítése
m
me
Anyag egységár

Munkadíj egységár

Összes díj

1

pár

60 900 Ft

5 000 Ft

65 900 Ft

2
2
2
2
14
14
9
4

db
db
db
db
db
db
db
db

29 500 Ft
15 500 Ft
17 990 Ft
31 900 Ft
56 700 Ft
4 350 Ft
6 670 Ft
45 600 Ft

500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
1 500 Ft
1 500 Ft
5 000 Ft

60 000 Ft
36 000 Ft
40 980 Ft
68 800 Ft
828 800 Ft
81 900 Ft
73 530 Ft
202 400 Ft

250

m

185 Ft

250 Ft

108 750 Ft

MIND ÖSSZESEN (nettó) :

1 567 060 Ft

ÁFÁ-val növelt összeg:

1 990 166 Ft

Megjegyzés:
Az ajánlatban szereplő 4 TB háttértárral, kb 16 nap tárolás lehetséges, folyamatos rögzítés mellett(20fps, H.265). Mozgásérzékelés esetén a rögzítési idő tovább nőhet.
Meglévő átfeszítéseket használjuk fel.
Meglévő kábeleket lehetőség szerint felhasználjuk, azonban szükség lesz új kábelek kiépítésére is. Ezeket ajánlatunk tartalmazza.
A meglévő, rongálódott vagy nem felhasználható kábelek bontását, leszerelését ajánlatunk nem tartalmazza. A bontani való kábelek mennyiségét csak a kiépítés után tudjuk
pontosan megmondani, bontási árat ehhez mérten fogunk tudni kalkulálni.
Meglévő forgatható kamerák helyére 2 db fix kamerát tekepítenénk, kivétel az az egy oszlop, ahol jelenleg is 2 fix kamera van.

