
Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11./2001. (VIII. 28.) sz. Önkormányzati Rendelete 

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézményei dolgozóinak 

pályázatok benyújtásához kapcsolódó anyagi érdekeltségi rendszeréről 

(módosítva a 19./2007. (XI. 23.) sz. rendelettel) 

  
 

Kakucs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

(1) A Rendelet hatálya Kakucs községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

köztisztviselőire, valamint az Intézmények közalkalmazottaira terjed ki. 

(2) A Rendelet célja, hogy a hatálya alá tartozó dolgozók a munkaköri kötelezettségükön 

felül érdekeltté legyenek téve a község anyagi javainak gyarapítását célzó különböző 

jellegű és témájú pályázatok benyújtásában. 

 

2. §. 

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK RENDJE 

 

(1) A pályázatbenyújtási szándék eldöntését követően a Hivatal illetve az Intézmények 

vezetői írásban meghatározzák a pályázat elkészítésében részt vevők feladatait és a 

pályázat nyertessége esetére meghatározzák az elkészítésben részt vevők anyagi 

elismerésének mértékét százalékos arányban.  

(2) A pályázati dokumentáció összeállítását megelőzően a saját forrás biztosítását igénylő 

pályázatok benyújtásánál – amennyiben arra a feladatra saját forrás a Hivatal és az 

Intézmények költségvetésében nincs elkülönítve – a Képviselő-testület külön döntését 

kell kikérni a saját forrás költségvetésben történő biztosítása érdekében, a pályázattal 

érintett költségvetési évenkénti bontásban.  

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Képviselő-testület döntését követően 

kerülhet sor a pályázat elkészítésére és benyújtására.  

 

3. §. 

 

A NYERTES PÁLYÁZATOK ANYAGI ÉRDEKELTSÉGI RENDSZERE 

 

(1) A pályázati nyertességről való értesítést követően kiszámításra kerül a 4. §-ban 

meghatározott táblázat szerint az elkészítésben részt vevők ösztönzésére felhasználható 

összege.  

(2) A képviselő-testület – a pályázat nyertességéről szóló értesítést követő ülésén – a 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság előterjesztése alapján dönt a 4. §-ban meghatározottak 

szerint kiszámított juttatás járulékokkal növelt összegének elkülönítéséről a 

költségvetésben.  

(3) A költségvetésben elkülönített pályázatokhoz kapcsolódó ösztönző jutalmazás kifizetésére 

a pályázati pénz, támogatás átutalását követően kerülhet csak sor a Hivatal és az 

Intézmények vezetőinek döntése alapján, a pályázat benyújtását megelőzően kijelölt 

dolgozók között a meghatározott százalékos arányban. 
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4. §. 

 

A NYERTES PÁLYÁZATOK ANYAGI ÉRDEKELTSÉGÉNEK MÉRTÉKE 

 

(1) A pályázatokhoz kapcsolódó ösztönző összeg meghatározásának alapja a pályázattal 

elnyert támogatás 100%-os összege. 

(2) Az ösztönző jutalmazás mértékét az alábbi táblázatban foglaltak szerint kell 

meghatározni:   

 

 A pályázattal elnyert 

támogatás összege 

A juttatás mértéke %-ban 

 

1. 0,-  -     200.000,- Ft-ig A pályázattal elnyert támogatás 10%-a 

 

2. 200.000,-  -  1.000.000,- Ft-ig 

 

20.000,-Ft + a 200.000,-Ft-on felüli és 1.000.000,-Ft 

közötti rész 6%-a 

 

3. 1.000.000,- Ft feletti rész    68.000,-Ft + az 1.000.000,-Ft-on felüli rész 3%-a 

 

 

 

(3) A kiszámolt jutalom összege pályázatonként nem haladhatja meg a 400.000,-Ft, azaz a 

Négyszázezer forint értéket.  

(4) A juttatás történhet jutalomösszeg, üdülési csekk, ill. ajándékutalvány, stb. formájában. 

Az ösztönző jutalmazás formájáról a pályázatot készítő intézmény vezetője dönt.  

 

5.  §. 

 

ZÁRÓ, HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni, a rendelet kihirdetéséért a jegyző a 

felelős. 

  

 

Szalay István    sk.      Dr. Fekete Borbála   sk. 

polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 


