ELŐTERJESZTÉS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének
2017. július 10-én tartandó ülésére
a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való
részvételről
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok, az
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a
nonprofit szervezetek részére, a települések, településrészek, térségek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése érdekében.
A pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van, amely a pályázat elbírálása
során előnyt jelent. A projektet konzorciumi formában kívánjuk benyújtani az alábbi
partnerek részvételével:
- Kétpó Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
- Tiszatenyő Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
- Kengyel Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
- Tiszapüspöki Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
- Szajol Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
A projekt teljes bekerülési költsége 50 000 000 Ft. A projekt támogatás intenzitása 100%-os,
amely alapján a megvalósításhoz önerő biztosítása nem szükséges.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül pályázati felhívás jelent
meg, települési önkormányzatok részére helyi identitás és kohézió erősítése. A projekt
támogatható tevékenységei közé tartozik:
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: A tervezés eredményeképpen
kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek
tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is
összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti
értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, újgazdaság, stb.).
2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti
feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és
könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények,
szervezetek együttműködésével.
3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események,
programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények,
valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek
együttműködésével:
a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
b) programok, folyamatok,
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.
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4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok
közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont
szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns,
megújítása, új dokumentum létrehozása:
a) helyi esélyegyenlőségi program,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet,
c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához
illeszkedő stratégiai dokumentum.
5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása
(infrastruktúra-fejlesztés nélkül).
6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:
a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a
közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő
„központi mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi
tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő
képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;
b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat
generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a
település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión
belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.
Árajánlatok:
A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum és szükséges mellékletek
elkészítésére árajánlatokat kértünk, mely ajánlatok a következők szerint alakulnak:
Ajánlattevő neve Ajánlati ár
Geo-Land Consulting Kft 1.968.504,- Ft+ÁFA= 2.500.000,- Ft
Sapi Innovációs és Mérnöki Iroda Nonprofit Kft. 2.000.000,- Ft+ÁFA= 2.540.000,- Ft
Nagykunságért Vidékfejlesztési Egyesület 2.100.000,- Ft+ÁFA=2.667.000.- Ft
Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a projekt
megvalósításához szükséges előkészítési tevékenységek megrendelésére, a kapcsolódó
szerződések megkötésére, valamint a mellékelt konzorciumi megállapodás aláírására.

Szajol, 2017. július 6.

Szöllősi József
polgármester
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Határozati javaslat

Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2017. (VII. 10.) határozata
a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat benyújtása
tárgyában
1.
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében
eljárva úgy határoz, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megjelent, TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázati konstrukcióra
pályázatot kíván benyújtani, amelynek érdekében az alábbi konzorciumi partnerekkel
konzorciumi megállapodást kíván kötni.
Konzorciumban résztvevő települések:
- Kétpó Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
- Tiszatenyő Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
- Kengyel Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
- Tiszapüspöki Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
- Szajol Község Önkormányzata (konzorciumi tag)
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt konzorciumi megállapodást
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására
2.
Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében
eljárva úgy határoz, hogy az 1. pontban megnevezett konzorciumi partnerekkel közösen
megvalósítani kívánt, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
megjelent, TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat
vonatkozásában, a projekt teljes költségvetését az alábbiak szerinti elfogadja:
A teljes projekt költségvetése (konzorcium egészét tekintve):
Támogatás: 50 000 000 Ft
Önerő:
0 Ft
Teljes bekerülési költség:
50 000 000 Ft
3.
Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázat előkészítéséhez, és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa meg,
valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg.
Szajol, 2017. július 6.
Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző

