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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására
és mûködtetésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

A támogatás célja
1. §

E rendelet szerinti támogatás célja az integrált közösségi és szolgáltató tér infrastrukturális kialakításának, valamint
mûködtetésének támogatása, amelynek eredményeként hozzáférhetõvé válnak a vidéki települések életminõségét javító
közösségi, kulturális, közmûvelõdési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb
szolgáltatások.

Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
a) integrált közösségi és szolgáltató tér (a továbbiakban: IKSZT): az IKSZT címbirtokosi okiratban jóváhagyott, az adott
címbirtokos által nyújtandó szolgáltatások együttese;
b) IKSZT címbirtokosi pályázat: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által meghirdetett, az IKSZT kialakítására alkalmas és
jogosult ügyfelek kiválasztására irányuló pályázat;
c) címbirtokosi okirat: az IKSZT címbirtokosi pályázat elbírálásának eredményeként az IH által kiadott jóváhagyó pályázati
döntés;
d) IKSZT cím korlátozása: az IKSZT címbirtokosi okirat által biztosított jogoknak az IH általi idõleges felfüggesztése;
e) IKSZT megvalósulási helyszín: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és mûködtetésére jóváhagyott
földrészlet és a rajta található épület, illetve épületrész;
f) kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés: e rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szerinti tevékenység;
g) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a), b), d), g), valamint
k) pontja szerinti szervezet, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott egyesület, társadalmi
szervezet a pártok és szakszervezetek kivételével, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény alapján
létrehozott (köz)alapítvány, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján létrehozott nonprofit
gazdasági társaság, valamint a KSH 9001/2002. (SK 3.) Közlemény 2. számú mellékletének 59-es pontja szerinti egyéb
jogi személyiségû nonprofit szervezet;
h) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 13. §
(2)–(3) bekezdése szerint;
i) mûködési kiadások elszámolási idõszaka: elsõ alkalommal a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti fejlesztés utolsó
kifizetési kérelmének benyújtási idõpontja és az elsõ mûködési kiadások kifizetési kérelmének benyújtási idõszaka elsõ
napját megelõzõ nap közötti idõszak, azt követõen az e rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott adott kifizetési
kérelem beadására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ nap és a megelõzõ kifizetési kérelem beadására nyitva álló
idõszak elsõ napja közötti idõszak;
j) támogatás idõarányos része: a támogatási határozatban meghatározott összes beruházási támogatás összegének
1/60-ad része, illetve mûködés esetén az összes elszámolható mûködési kiadás 1/36-od része és a kötelezettség nem
teljesítésével érintett hónap számának szorzata;
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k)

IKSZT megvalósulási helyszínének alapterülete: a címbirtokosi okiratban az adott IKSZT kialakítására és mûködtetésére
jóváhagyott földrészleten található épületnek, illetve épületrésznek az országos településrendezési és építészeti
követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti hasznos, fejlesztéssel érintett
alapterülete;
l) vonalas létesítmény: esõ- és szennyvízgyûjtõ csatorna, árok, külsõ telefon és telekommunikációs hálózat beleértve
a csatlakozási pontot, út, parkoló, járda, kerítés, térburkolat;
m) ifjúságfejlesztés: a felnövekvõ generációk tagjaival, a gyerekekkel, a fiatalokkal és fiatal felnõttekkel való, az egyéni
fejlesztést és a közösségi munkát is magában foglaló, lehetõség szerint családjaikat is bevonó folyamat, amelynek
alakítói, aktív résztvevõi, kezdeményezõi a gyerekek, a fiatalok és a fiatal felnõttek. Az ifjúságfejlesztés folyamat célja
elsõdlegesen az ifjúságban rejlõ erõforrások kibontásának és a korosztályok társadalmi integrációjának elõsegítése,
amely a gyerekek tekintetében az optimális fejlõdés lehetõségeinek biztosítása, segítése, mindezek védelme, a primer
prevenció, a fiatalok tekintetében a társadalmi és gazdasági folyamatokban való aktív részvételre való felkészítés, a fiatal
felnõttek tekintetében pedig a munkavállalás és egzisztencia-teremtés, a családalapítás és a közéleti-közösségi
részvétel támogatása, valamint szerves részét képezi a korosztállyal foglalkozó szakemberek célirányos, specifikus
képzése.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatások
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege
3. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe:
a) az IKSZT megvalósulási helyszín külsõ és belsõ felújítására, bõvítésére, korszerûsítésére;
b) az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztésére;
c) az IKSZT részét képezõ szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére;
d) az IKSZT mûködtetésére.
(2) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában szereplõ tevékenységek önállóan nem, csak az a) pontban szereplõ
tevékenységgel együtt támogathatóak.
(3) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja alapján nem vehetõ igénybe támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínéül szolgáló
ingatlan azon részének felújítására, átalakítására, korszerûsítésére, illetve ezen ingatlanokban található eszközök
beszerzésére, amely kizárólag a települési önkormányzat által ellátandó, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint
közigazgatási funkciók ellátására szolgál.
(4) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt fejlesztések közvetlenül nem csak az IKSZT megvalósulási helyszínt
érintik, akkor az érintett kiadásokat alapterület-arányosan meg kell osztani, és az elszámolható kiadások között csak az IKSZT
megvalósulási helyszínére arányosan jutó kiadások szerepelhetnek.
(5) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes
feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet, vagy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
alapján támogatással felújított, felújítással érintett épület, illetve épületrész fejlesztésére nem igényelhetõ támogatás.
(6) Az e rendelet szerinti tevékenységek nem kezdhetõk meg a támogatási kérelem befogadását megelõzõen.

Támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkezõ települési önkormányzat,
települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint
egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult.
(2) A nem önálló jogi személyiségû önkormányzati társulás ügyfél esetében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 7–8. §-ai alapján a közös feladatok és hatáskörök
gyakorlására jogosult önkormányzat nyújthat be.
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(3) E rendelet alapján az ügyfél a 2007–2013-as idõszakban egy IKSZT megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem
alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve
szolgáltatásnyújtás. Egy településen egy IKSZT épület kialakítása támogatható.

A támogatás mértéke, az elszámolható kiadások
5. §

(1) A 3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás
100%-a.
(2) Költségvetési szervek esetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján
a támogatás számításának alapja az összes elszámolható nettó kiadás.
(3) A 3. § (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(4) A 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban szereplõ tevékenységekhez kapcsolódóan az egyéb elszámolható kiadások a Vhr. 31. §-a
szerint számolhatóak el.
(5) A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat az 5. számú melléklet
tartalmazza.
(6) A 3. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható kiadásokat a 3. számú melléklet
tartalmazza.
(7) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás igénybevételéhez kapcsolódó elszámolható nettó kiadások nem
haladhatják meg:
a) meglévõ épület felújítására és korszerûsítésére vonatkozóan a nettó 180 000 forint/négyzetmétert;
b) meglévõ épület bõvítésére vonatkozóan a nettó 235 000 forint/négyzetmétert.
(8) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás az IKSZT megvalósulási helyszínének fejlesztéssel érintett, hasznos
alapterülete után vehetõ igénybe. Amennyiben egy helyiség részben vagy egészben több célt is szolgál, alapterülete csak
egyszer vehetõ figyelembe.
(9) A 3. § (1) bekezdés a) pontjához kapcsolódó elszámolható összes kiadás nem lehet kevesebb, mint nettó 320 000 forint.
(10) A 3. § (1) bekezdés b) pontjához kapcsolódó elszámolható kiadás nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 forint összeget.
(11) A 3. § (1) bekezdés c) pontjához kapcsolódó elszámolható kiadás nem haladhatja meg a nettó 10 000 000 forint összeget.
(12) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az IKSZT mûködtetésére elszámolható kiadás a mûködés elsõ évében legfeljebb
3 200 000 forint, a második évében legfeljebb 2 200 000 forint, a harmadik évében pedig legfeljebb 1 100 000 forint lehet.
(13) A 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján az IKSZT mûködtetésére elszámolt kiadás nem haladhatja meg a 3. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában elszámolt kiadás 25%-át.
(14) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától
számított öt évig tart.

6. §

(1) A Vhr. 20. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat kizárólag a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjában foglaltakra irányuló fejlesztés
vonatkozásában kell alkalmazni.
(2) Az e rendelet alapján igényelt támogatás összege kedvezményezettenként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
(3) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az építési normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárat.

Kötelezettségek
7. §

(1) Az ügyfél köteles az IKSZT cím korlátozásmentes birtoklásához szükséges, az IH-val kötendõ együttmûködési
megállapodásban rögzített feltételek betartására.
(2) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási mûvelet(ek) megvalósulását, valamint a helyi
szükségletek felmérését követõen köteles az alábbi szolgáltatásokat korlátozás- és térítésmentesen nyújtani:
a) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont mûködtetéséhez;
b) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és a folyamatok nyomon követése,
ifjúsági információs pont mûködtetése, fiatalok közösségi szervezõdésének és részvételének támogatása, ifjúsági
információs pult mûködtetése;
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közmûvelõdési programok szervezése;
a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elõsegítése;
a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 65. §
(2) pontjában meghatározott nyilvános könyvtár mûködtetése vagy mozgókönyvtári ellátás biztosítása vagy
– kizárólag abban az esetben, ha a településen az IKSZT megvalósulási helyszínétõl eltérõ helyszínen a nyilvános
könyvtári vagy mozgókönyvtári ellátás elérhetõ – olvasósarok mûködtetése;
f) közösségi internet hozzáférés biztosítása az önállóan, teleházban vagy könyvtárban mûködõ e-Magyarország ponton
(közösségi információs hozzáférési pont).
(3) Az ügyfél köteles az IKSZT megvalósulási helyszínén az alábbi helyiségeket, illetve tereket kialakítani, illetve rendelkezésre
bocsátani:
a) legalább 1 db, legalább 30 négyzetméter hasznos alapterületû, tanácsadásra, továbbá csoportfoglalkozásokra,
képzések megtartására egyaránt alkalmas, természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internet kapcsolattal
rendelkezõ helyiség, illetve tér;
b) legalább 1 db, legalább 20 négyzetméter hasznos alapterületû, természetes fénnyel megvilágított, szélessávú
internetkapcsolattal rendelkezõ helyiség, illetve tér, amely könyvtári és információs szolgáltatás esetén
a dokumentumok tárolására és igénybevételére alkalmas;
c) legalább 1 db, legalább 15 négyzetméter hasznos alapterületû, közösségi internet szolgáltatás igénybevételére
alkalmas helyiség, illetve tér;
d) legalább 1-1 db férfi, nõi és mozgáskorlátozott mellékhelyiség, vagy 1-1 db férfi és nõi akadálymentesített
mellékhelyiség összesen legalább 1 db pelenkázóval;
e) legalább 5 db kerékpár és 5 db babakocsi elhelyezésére alkalmas, az IKSZT megvalósulási helyszín földrészletén
elhelyezkedõ fedett, a kerékpárok és a babakocsik lezárhatóságát lehetõvé tevõ, rögzítõhelyekkel ellátott babakocsi- és
kerékpártároló;
f) legalább 1 db, legalább 10 négyzetméter hasznos alapterületû irodahelyiség, illetve irodai tér;
g) összesen legalább 5 négyzetméter hasznos alapterületû tároló helyiség(ek), továbbá teakonyha.
(4) A (3) bekezdés szerinti helyiségek, terek többfunkciósan is kialakíthatóak.
(5) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási mûvelet, mûveletek megvalósulását követõen
köteles az alábbi eszközöket biztosítani:
a) legalább 5 db, a 4. számú melléklet szerinti minimális mûszaki követelményeknek megfelelõ, helyi hálózatban
összekapcsolt, szélessávú internetkapcsolattal rendelkezõ számítógép-munkaállomás, amelybõl:
aa) legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak – a személyes jellegû ügyintézéshez szükséges mértékig – a többi
munkaállomástól térben elkülönítetten kell elhelyezkednie,
ab) legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak a személyzet munkájához rendelkezésre kell állnia;
b) hálózati kapcsolatot biztosító eszközök:
ba) router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett teljesítménnyel,
bb) switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,
bc) hálózati adattároló egység RAID vezérlõvel (RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal), amely fájl
szerver funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel;
c) IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék);
d) az a) pontban meghatározott munkaállomások adatvesztés nélküli biztonságos kikapcsolását biztosító szünetmentes
tápegység, tápegységek;
e) 1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5–10 sec lapolvasási
sebességgel, magyar nyelvû szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetõséggel, valamint optikai
karakterfelismerõ modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítõ 1 db multifunkcionális készülék;
f) 1 db flipchart tábla;
g) 1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt);
h) 1 db vetítõvászon;
i) 1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó;
j) 1 db televízió;
k) a (3) bekezdésben meghatározott helyiségek, terek méretének és funkciójának megfelelõ számú asztal, szék és egyéb
bútor, amely magában foglalja a számítógépes munkaállomásokhoz szükséges irodabútorokat is, azonban a székek
száma az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokhoz kapcsolódó helyiségek alapterületére vetítve nem
haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot;
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l) digitális fényképezõgép (legalább 6 megapixel felbontású);
m) legalább 1 db vezetékes telefon;
n) polcrendszer, amely lehetõvé teszi az ügyfélszolgálati és információs pont szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok
(könyvek, elektronikus és papír alapú kiadványok, szórólapok) elhelyezését, valamint a könyvtári szolgáltatás
nyújtásához kapcsolódó dokumentumok (könyvek, folyóiratok, elektronikus és papír alapú kiadványok) elhelyezését;
o) a könyvtári szolgáltatásra biztosított minden asztalhoz 1 db olvasólámpa;
p) a (3) bekezdés f) pontja szerinti iroda mûködése érdekében: számítógép-munkaállomás vagy hordozható számítógép,
számítógép- és íróasztal, irodai székek, zárható iratszekrény, hordozható telefonkészülék (nem mobil telefon).
Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszín kialakítására irányuló beruházási mûvelet, mûveletek megvalósulását követõen
köteles a (2) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a nyitvatartásról naprakész nyilvántartást vezetni,
valamint az alábbiak szerint, illetve a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve nyitva tartani:
a) a hét 5 napján, amelybõl legalább 1 napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie;
b) napi 6 órát, amelynek magában kell foglalnia a 16:00–18:00 órás idõszakot, illetve amelybõl legalább hetente
1 alkalommal ennek a 18:00–21:00 órás idõszakot is tartalmaznia kell.
A (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles havonta legalább egy alkalommal
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat valamely tagszervezete, illetve tagja vagy a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda
által lebonyolítandó elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, fogadóóra programlehetõségek közül legalább egyet
megszervezni.
A (2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles havonta legalább egy alkalommal
a 12–29 éves korosztály számára az õ igényeikre alapozva, a fiatalok aktív részvételével kialakított programot szervezni az
alkotótábor, diszkó, erdei iskolai programok, ifjúsági fesztivál, ifjúsági klub, ifjúsági tábor, ifjúsági találkozó, képzés, kirándulás,
koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, nyári egyetem, önismereti program, önkéntes programok,
önsegítõ csoport, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, tréning, vetélkedõ program, kézmûves foglalkozások lehetõségek
közül.
A (2) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles havonta legalább egy alkalommal
szabadidõs, illetve közmûvelõdési programot, valamint olvasókultúra fejlesztõ programot szervezni, amely lehet amatõr
mûvészeti klub, alkotótábor, felnõttképzési program, fesztivál, filmvetítés, hagyományõrzõ program, ismeretterjesztõ
elõadás, kiállítás, koncert, mûhelymunka (workshop), mûvészeti programok, népfõiskola, önképzõkör, szakkör, színházi
elõadás, tanfolyam, tréning, színház-, mozi-, kiállítás-, illetve múzeumlátogatás.
A (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles hathavonta legalább egy
alkalommal a vállalkozások mûködtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási és egyéb üzletviteli,
gazdálkodási ismeretekrõl szóló tájékoztató programot elõadás, képzés, tanfolyam, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra
keretében megszervezni.
A (2) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles kéthavonta legalább egy
alkalommal könyvtári és információs szolgáltatások használatával, elõnyeivel, lehetõségeivel, illetve a könyvtárban
megtalálható szellemi (irodalmi, tudományos) értékek terjesztésével kapcsolatos tájékoztató programot elõadás, képzés,
klub, szakkör, tanfolyam keretében megszervezni.
A (2) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az ügyfél köteles háromhavonta legalább egy
alkalommal az internet használatával kapcsolatos programot elõadás, képzés, tanfolyam vagy klub keretében
megszervezni.
Egy program szervezése csak egy szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódhat.

(1) Az ügyfél, amennyiben címbirtokosi okiratában szerepel, az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani:
a) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
b) helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
c) az iskolai felzárkózást segítõ, a középiskolai tanulmányokra felkészítõ, tanítási idõn túli tankör megvalósítása 6–18 éves
gyermekek és fiatalok számára;
d) a gyermekek (különösen a 0–5 évesek) foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, délelõtti szabadidõs,
fejlesztõ programok megvalósítása;
e) egészségfejlesztési programok megvalósítása;
f) üzlethelyiség(ek) kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében;
g) postai szolgáltatás nyújtása kizárólag azokon a településeken, ahol a Magyar Posta Zrt. a postai szolgáltatást
a Postapartner Program keretében vállalkozásba való kiszervezés útján kívánja mûködtetni, és a meghirdetett
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pályázatra jelentkezõ IKSZT címbirtokos vagy együttmûködõ partnere a posta szolgáltatás üzemeltetési jogát elnyerte
és a Magyar Posta Zrt.-vel szerzõdést kötött;
h) elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont);
i) Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.
(2) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban szereplõ szolgáltatások nyújtása érdekében az alábbi feltételeket köteles teljesíteni:
a) szolgáltatásonként egy, legalább 10 négyzetméter hasznos alapterületû közösségi szolgáltatások nyújtására alkalmas,
természetes fénnyel is megvilágított, szélessávú internetkapcsolattal rendelkezõ helyiséget, teret kialakítani, illetve
rendelkezésre bocsátani, amely többfunkciósan is kialakítható;
b) az (1) bekezdés b) pontjában ismertetett szolgáltatás érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:
ba) helyiségek méretének és funkciójának megfelelõ számú asztal,
bb) székek, amelyek száma a helyiség alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot,
bc) szekrény az eszközök tárolására,
bd) könyvespolc,
be) zárható iratszekrény,
bf) tábla,
bg) ruhafogas,
bh) nyomtató,
bi) vezetékes telefonkészülék,
bj) telefaxkészülék;
c) az (1) bekezdés d) pontjában ismertetett szolgáltatás érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:
ca) zárható szekrény,
cb) nyitott polcos szekrény,
cc) pelenkázó asztal,
cd) székek, amelyek száma a helyiség alapterületére vetítve nem haladhatja meg a négyzetméterenkénti 2 db-ot,
ce) asztal,
cf)
szõnyeg;
d) az (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõ 18 hónapon
belül egy helyi civil szervezet vagy nem formális közösség létrejöttét, mûködését segíteni, amelyet a tagok
nyilatkozatával köteles igazolni, vagy már mûködõ helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára
legalább félévente a mûködésükkel kapcsolatos elõadást, képzést, tanfolyamot, tréninget vagy tanácsadást tartani;
e) az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az IKSZT megvalósulási helyszín valamely
helyiségét a mûködés megkezdését követõen legkésõbb a harmadik hónaptól kezdõdõen legalább idõközönként
a helyi civil szervezetek, illetve nem formális közösségek számára térítésmentesen rendelkezésre bocsátani, amelyet az
ügyfél az adott szervezettel kötött megállapodással köteles igazolni;
f) az (1) bekezdés c) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
kéthetente 1 alkalommal, a tanítási idõszakon kívül is az iskolai felzárkózást segítõ, a középiskolai tanulmányokra
felkészítõ, tanítási idõszakban tanítási idõn kívüli tankört tartani;
g) az (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
kéthetente 1 alkalommal a 0–5 éves korosztályú gyerekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali, fejlesztõ
programot megvalósítani;
h) az (1) bekezdés e) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
háromhavonta egy alkalommal egészségfejlesztési programot vagy egészségügyi szûrõvizsgálatot szervezni;
i) az (1) bekezdés f) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen az
üzlethelyiség bérbeadása vagy az üzlethelyiség bérlésének lehetõségét meghirdetni;
j) az (1) bekezdés g) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen
a Postapartner Program szerinti szolgáltatást nyújtani;
k) az (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
hathavonta egy alkalommal az elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatással, annak használatával kapcsolatos
programot szervezni;
l) az (1) bekezdés i) pontja szerinti szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a mûködés megkezdését követõen legalább
háromhavonta egy alkalommal a munka világával kapcsolatos elõadást, tanfolyamot, tájékoztató rendezvényt
szervezni.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti helyiség többfunkciósan is kialakítható.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 122. szám

35223

(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelemben kiszolgáló helyiség(ek) kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalást tesz:
a) köteles azt a vonatkozó mûszaki és egyéb követelményeknek megfelelõen, okirattal igazolt módon kialakítani, illetve
rendelkezésre bocsátani;
b) köteles konyha kiszolgáló helyiség kialakítása érdekében az alábbi eszközöket biztosítani:
ba) hûtõszekrény,
bb) tûzhely,
bc) konyhabútor,
bd) konyhai eszközök.
(5) Az ügyfél köteles a beruházásokat oly módon végrehajtani, hogy a beruházási mûvelet megvalósulásának idõpontjától
kezdve az IKSZT megvalósulási helyszín feleljen meg az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 2. § 1. pontjában, valamint az országos településrendezési és építészeti követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 28.) Korm. rendeletben megfogalmazott akadálymentes közlekedés elõírásainak.
(6) Az ügyfél a címbirtokosi okiratban jóváhagyott szolgáltatások ellátása érdekében köteles:
a) legalább egy fõállású, teljes munkaidõben foglalkoztatott, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ
munkavállalót alkalmazni, vagy
b) legalább két fõ részmunkaidõs, legalább középfokú végzettséggel rendelkezõ munkavállalót alkalmazni.
(7) Az ügyfél az IKSZT megvalósulási helyszínének kialakítására irányuló beruházási mûvelet, mûveletek megvalósulását
követõen a beruházásra vonatkozó mûködtetési kötelezettség teljes idõszakára vonatkozóan köteles:
a) minden naptári évre vonatkozóan az adott év január 31-ig fejlesztési tervet és – ifjúsági területen az illetékes megyei
ifjúsági szakmai módszertani központok szakmai támogatásával – közösségi igényekkel alátámasztott szolgáltatási és
programtervet készíteni, és azt az IH-val kötött Szakmai Együttmûködési Megállapodásnak megfelelõen az FVM
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézettel egyeztetni, amely tartalmazza:
aa) a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdésének megfelelõ, tervezett közösségfejlesztõ és közösségi programok
(a továbbiakban: közösségi programok) megnevezését,
ab) az egyes közösségi programok 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatás- és programtípusba való
besorolását, ahol minden egyes program csak egy szolgáltatás- és programtípusba sorolható be,
ac) közösségi programok tervezett idõpontját, a résztvevõk tervezett számát, a program céljának rövid leírását;
b) a programterv teljesítését a közösségi program tényleges megvalósulását követõ 5 munkanapon belül; ha a soron
következõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig kevesebb, mint 5 munkanap van hátra, akkor a kifizetési
kérelem benyújtásával egyidõben nyilvántartásba venni, amely tartalmazza:
ba) a közösségi program megnevezését,
bb) az egyes közösségi programokra vonatkozóan a 7. § (2) és a 8. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatás- és
programtípusba való besorolását, a program idõpontját, a résztvevõk számát, a program eredményének rövid
leírását, a programhoz közvetlenül kapcsolódó szerzõdések és számviteli bizonylatok azonosítóját,
c) a közösségi programokon a résztvevõk nevét, aláírását és a 7. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdés c) és
d) pontja szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a résztvevõk születési évét is tartalmazó önkéntesen aláírt jelenléti
ívet, kivéve az ifjúsági információs pont szolgáltatást, amelynek igénybevételérõl az Európai Ifjúsági Információs Charta
alapján a HAYICO Szakmai Etikai Kódexe által elfogadott statisztikát kell vezetni;
d) a közösségi programokról a program jellegzetes elemeit bemutató, dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni;
e) a foglalkoztatottak aláírásával igazolt tényleges munkavégzési idejét tartalmazó jelenléti ívet naprakészen vezetni.
(8) A (7) bekezdés c) pontja szerinti jelenléti ív aláírását az ügyfél nem teheti az adott közösségi programon való részvétel
feltételévé, és a jelenléti ívet alá nem író személyeket a közösségi programon való részvételbõl nem zárhatja ki.

A támogatási kérelem benyújtása
9. §

(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. szeptember 30. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez, az MVH által
a honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat, illetve adatokat:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok;
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok;
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatok;
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e) az IKSZT címbirtokosságra vonatkozó adatok;
f) a fejlesztés elõtti állapotra vonatkozó információk;
g) a tervezett fejlesztésre vonatkozó információk;
h) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó információk;
i) a fejlesztési területre vonatkozó adatok;
j) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl;
k) az ügyfél aláírása;
l) helyi szükségletek felmérésére vonatkozó adatok.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az értékeléshez az 1. számú mellékletben meghatározott pontozási szempontokat alátámasztó igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat;
b) a Vhr. 27. § (1) bekezdésének h) és i) pontjában foglaltaktól eltérõen mûködtetési és fenntarthatósági tervet;
c) a megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központtal kötött együttmûködési megállapodást.
(4) E rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemhez – a Vhr. 27. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltaktól eltérõen –
üzleti tervet nem kell csatolni.

A támogatási kérelem elbírálása
10. §

A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el és az 1. számú mellékletben
meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti
rangsor állításával döntést hoz.

A kifizetési kérelem benyújtása
11. §

(1) A kifizetési kérelmet évente
a) január 1–31.,
b) április 1–30.,
c) július 1–31., valamint
d) október 1–31.
között lehet benyújtani a megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez, az MVH által a honlapján közzétett
formanyomtatványon.
(2) A kifizetési kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi információkat, illetve adatokat:
a) az ügyfél azonosítására vonatkozó adatok;
b) ÁFA-visszaigénylésre vonatkozó adatok;
c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;
d) az elszámolt kiadásokra vonatkozó adatok;
e) az elszámolt kiadások indokoltságát alátámasztó információk;
f) a lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk;
g) a megvalósult fejlesztésre vonatkozó információk;
h) a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk;
i) az ügyfél nyilatkozata a vonatkozó feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl;
j) az ügyfél aláírása.
(3) A 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti mûködési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelemhez csatolni kell:
a) az elsõ kifizetési kérelemhez, illetve a további munkaszerzõdések megkötését követõ elsõ kifizetési kérelemhez
a foglalkoztatottal kötött munkaszerzõdés másolatát;
b) minden naptári év elsõ kifizetési kérelméhez a 8. § (7) bekezdés a) pontja szerinti éves programtervet;
c) a 8. § (7) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásnak a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozó
kivonatát;
d) a 8. § (7) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti kivonathoz kapcsolódó szerzõdések és számviteli bizonylatok
másolatát;
e) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdésének c) pontja szerinti jelenléti ívek
másolatát;
f) a kifizetési kérelem alapjául szolgáló idõszakra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdés e) pontja szerinti jelenléti ívek másolatát;
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g)

a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás mûködtetése esetében a létrejövõ civil szervezet, nem formális
közösség tagjainak nyilatkozatát a megalakulásról;
h) az utolsó kifizetési kérelemig az eTanácsadói képesítési igazolást, amennyiben a címbirtokosi pályázat benyújtásakor
még nem rendelkezett a képesítéssel.
(4) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az ügyfél a felfüggesztés idõszakára vonatkozóan mûködési kiadásainak elszámolása
érdekében kifizetési kérelmet nem nyújthat be.
(5) Mûködési támogatás igénybevételére irányuló kifizetési kérelmet a 3. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltakra irányuló
fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének benyújtási idõpontjától kezdõdõen felmerült kiadásokra lehet benyújtani.

Jogkövetkezmények
12. §

(1) Ha az ügyfél egy adott idõszakra nem teljesíti a 7. § (1) bekezdés szerinti kötelezettségét, akkor a beruházási támogatás,
valamint a mûködtetési támogatás idõarányos részének 2. § (1) bekezdés j) pontja szerint meghatározott hányadára nem
jogosult.
(2) Ha az ügyfél a 7–8. § szerinti kötelezettségeinek határidõben és teljeskörûen nem tesz eleget, akkor:
a) az elsõ kötelezettségszegés esetén a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 3%-ának megfelelõ
támogatásra jogosulatlanná válik,
b) a második kötelezettségszegés esetén a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része 10%-ának megfelelõ
támogatásra jogosulatlanná válik,
c) a harmadik és minden további kötelezettségszegés esetén a beruházási és a mûködési támogatás idõarányos része
20%-ának megfelelõ támogatásra jogosulatlanná válik.
(3) Ha az ügyfél egy adott idõszakra nem teljesíti a 7–8. § szerinti kötelezettségét, akkor a mûködési támogatás, valamint
a beruházási támogatás idõarányos részének (2) bekezdésben meghatározott hányadára nem jogosult és az IKSZT címe
felfüggesztésre kerül.
(4) Az IKSZT cím felfüggesztése esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és az összes elszámolható mûködési
kiadás 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti idõarányos részének 20%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(5) Az IKSZT cím visszavonása esetén az e rendelet szerint kifizetett összes beruházási és összes mûködési elszámolható kiadás
100%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

Záró rendelkezés
13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

Értékelési és pontozási szempontrendszer
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
Címbirtokosi okiratban megállapított minõségi
pontszám alapján:
165–135
134–125
124–115
114–100
99–90
89–80
79–70
69–0
A fejlesztés által létrejött beruházás
látogathatósága megoldott:
– a hét minden napján
– hetente legalább 5 nap
Az IKSZT mûködése érdekében alkalmazott
munkatárs, vagy a részmunkaidõben alkalmazott
munkatársak közül legalább egy, az IKSZT
megvalósítás helye szerinti kistérségben
rendelkezik lakóhellyel:
– Igen
– Nem
Az IKSZT címbirtokos vállalja az általa
foglalkoztatott munkatárs kompetenciafejlesztését
képzéseken, szakmai mûhelyeken
(közösségfejlesztés, közösségi tér mûködtetés)
való részvétellel
– Igen, évente legalább 60 óra vagy legalább
2 képzés
– Nem
Az IKSZT jelenleg könyvtárként vagy mûvelõdési
házként funkcionáló épület átalakításával valósul
meg:
– Igen
– Nem
A könyvtári és információs szolgáltatások
biztosítása az IKSZT-ben hetente legalább
5 napon minimum 20 órában biztosított
– Igen
– Nem
A könyvtári és információs szolgáltatások
biztosítása az IKSZT-ben hetente legalább
5 napnál minimum 20 óránál nagyobb nyitva
tartás esetén:
– Igen
– Nem

Értékelés módja

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

Címbirtokosi okirat
25 pont
23 pont
20 pont
17 pont
13 pont
9 pont
5 pont
0 pont
Kérelem alapján
5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
Kérelem alapján

5 pont
0 pont
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Értékelési szempont megnevezése

Komplexitás
A fejlesztés szolgáltatási komplexitása;
(amennyiben az ügyfél a kérelmében opcionálisan
ellátandó szolgáltatás ellátását is vállalja)
– Igen
– Nem
A fejlesztés térszerkezeti komplexitása
(amennyiben az ügyfél legalább két helyiséget
többfunkciósan, azaz abban több szolgáltatást is
tervezve kíván kialakítani)
– Igen
– Nem
Horizontális szempontok
Hátrányos helyzetû (nõk, fiatalok, romák, illetve
fogyatékossággal élõk) munkavállalók, illetve
pályakezdõ fiatalok foglalkoztatása:
– legalább 1 fõ hátrányos helyzetû munkavállalót
vagy pályakezdõ fiatalt, alkalmaz
– nem alkalmaz hátrányos helyzetû munkavállalót
vagy pályakezdõ fiatalt
A beruházás tartalmaz megújuló- vagy bioenergia
hasznosítást:
– Igen
– Nem
Mûködési és fenntarthatósági terv

Értékelés módja

Kérelem alapján

Értékeléshez rendelhetõ pontszám

Szolgáltatásonként + 8 pont
(Maximálisan megszerezhetõ
pontszám 48 pont)

Kérelem alapján

20 pont
0 pont
Kérelem alapján

7 pont
0 pont
Kérelem vagy igazolás alapján
5 pont
0 pont
40 + 5 + 5 pont

2. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez

A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása,
valamint a kapcsolódó kisléptékû infrastruktúra-fejlesztések esetén elszámolható kiadások
1.

IKSZT megvalósulási helyszín kialakítása (épület külsõ és belsõ felújítása, bõvítése, korszerûsítése)
1. épület és építmények külsõ és belsõ felújításához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez kapcsolódó munkák;
2. az 1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:
a)
külsõ nyílászáróinak cseréje, beépítése,
b)
épület szigetelése,
c)
utcafronti kerítés felújítása;
3. ivóvízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése,
korszerûsítése;
4. esõ- és szennyvízelvezetés saját derítõvel, vagy hálózatra csatlakozással, esõ- és szennyvízgyûjtõk kiépítése,
korszerûsítése;
5. földgáz, távhõvezeték, geotermál energiavezeték bevezetése, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése, korszerûsítése;
6. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése;
7. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerûsítése
(meleg víz, fûtés és elektromos áram elõállítása céljából);
8. épületek akadálymentesítése;
9. vagyonvédelmi elektronikai és hûtõberendezések, rendszer kiépítése, korszerûsítése.
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Az IKSZT megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó, földrészleten belüli kisléptékû infrastruktúra-fejlesztés
1. használati térelemek beszerzése (pad, asztal, hulladékgyûjtõ és -tároló);
2. látvány térelemek beszerzése (favédõrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók,
kandeláberek);
3. fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás;
4. meglévõ és új parkok beépített öntözõrendszerének kiépítése;
5. játszótéri eszközök és használati térelemek (homokozó kialakítása, tornaeszközök, hinta, asztal, pad, ivókút, esõbeálló,
hulladékgyûjtõ) beszerzése;
6. tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez és kisléptékû infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó építési munkák;
7. szelektív hulladékgyûjtõk és -tárolók kiépítése;
8. vonalas létesítmény kiépítése, fejlesztése.

3. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
Személyhez kötõdõ kiadások:
a) munkaszerzõdés alapján kifizetett bér és járulékai;
b) munkaviszonyban álló személynek naptári évente fizetett, legfeljebb 2 havi munkabér összegének megfelelõ jutalom
vagy annak idõarányos része;
c) jogszabály alapján fizetett költségtérítések (munkába járás, napidíj, utazási költségtérítés) a jogszabályokban
meghatározott adómentes összegig fizetett része.

4. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
Számítógépek minimális mûszaki követelményei:
1. 1,6–2,4 GHz gyorsaságú vagy többmagos processzor,
2. legalább 1GB RAM memória,
3. legalább 80 GB merevlemez,
4. monitor (legalább 17 inch képátlóval),
5. DVD író-olvasó,
6. kártyaolvasóval (min. CF és SD kártyák),
7. egér (legalább 400 dpi felbontású, infra vagy lézer egér),
8. kommunikációs eszközök (mikrofon, hangszóró, fejhallgató, webkamera),
9. jogtiszta operációs rendszer,
10. jogtiszta irodai alkalmazáscsomag,
11. jogtiszta biztonsági szoftver (vírusvédelmi),
12. jogtiszta web-szerkesztõ és grafikus szoftvercsomag (vektoros rajzoló program + képszerkesztõ).

5. számú melléklet a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
I.

Konyhai eszközök:
1. hûtõszekrény,
2. tûzhely,
3. konyhabútor,
4. konyhai eszközök (kávéfõzõ, teafõzõ, vízforraló, mikrohullámú sütõ, melegszendvics-sütõ),
5. konyhai edények, tányérok, poharak, evõeszközök.

II.

Elektronikai eszközök:
1. rádió, MP3 lejátszó,
2. hangosító eszközök (erõsítõ, keverõpult, hangfalak),
3. mûholdas internetkapcsolathoz szükséges eszközök,
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1 db videokamera,
1 db videomagnó,
legfeljebb 6 db számítógép-munkaállomás,
hálózati kapcsolatot biztosító eszközök: router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett
teljesítménnyel, switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,
hálózati adattároló egység RAID vezérlõvel (RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal), amely fájl szerver
funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel,
IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék),
szünetmentes tápegység, tápegységek,
1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5–10 sec lapolvasási
sebességgel, magyar nyelvû szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetõséggel, valamint optikai
karakterfelismerõ modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítõ 1 db multifunkcionális készülék,
1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó,
1 db televízió,
magnó,
diktafon,
házimozi rendszer,
hordozható telefonkészülék (nem mobil telefon)
1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt),
digitális fényképezõ,
vezeték.

III.

Szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök:
1. 1 db beltéri színpad,
2. színpadvilágítás,
3. színházi függöny,
4. paraván, mobil kiállítási installációs eszközök,
5. kondicionáló gépek,
6. 1 db pingpongasztal,
7. pingpongütõk, labdák,
8. 1 db csocsóasztal,
9. 1 db billiárdasztal, ütõk, golyók,
10. 1 db pókerasztal,
11. darts táblák, darts dobók,
12. 1 db flipchart tábla,
13. 1 db vetítõvászon,
14. asztalok,
15. székek,
16. polcrendszerek,
17. egyéb bútorok,
18. olvasó lámpák,
19. zárható iratszekrény,
20. irodaszékek,
21. pelenkázóasztal.

IV.

Egyéb berendezési tárgyak, eszközök:
1. légkondicionáló, ventilátorok,
2. takarítóeszközök (porszívó, takarítógép),
3. szõnyegek, terítõk, függönyök,
4. függönykarnisok,
5. belsõ hirdetõtáblák,
6. kanapék, fotelek,
7. polcok,
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8.
9.
10.
11.
12.

szekrények,
térelválasztó bútorok,
ruhatároló fogasok,
poroltók,
állólámpák.
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