Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
H-2740 Abony,
Kossuth tér 1.

Telefon/fax: (53) 360-010
Előterjesztés előkészítésében részt vett:
Településfejlesztési Osztály
Városfejlesztő Kft.
Az előterjesztés megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő testület 2012. május 31-i ülésére
a „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett
támogatások helyi pályázati eljárásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A „Lehetőségeink Fő Tere” sikerünk akciója - közvetett támogatás projekttevékenység esetében a
rendelkezésre álló keret a következő:
Elszámolható költség
a támogatás
az önerő
támogatási intenzitás

23.250.000,- Ft
19.762.500,- Ft
3.487.500,- Ft
85 %.

A közvetett támogatási rendszer célja olyan pályázói körök bevonása a pályázati rendszerbe, amelyek
a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak nem hatékonyan lennének képesek támogatási
forrásokhoz jutni olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok
(kulturális rendezvények, sportesemények, stb.) megvalósítására, amelyek erősítik a helyi társadalom
kohézióját. Város rehabilitáció esetén további cél, hogy a pályázatokban meghatározott „soft”
tevékenységek sikeresen, a helyi adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően, a
helyi lakosságot mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében a közvetett eljárásrend révén az
előbb meghatározott pályázói körön belül is a helyi civil és egyéb társadalmi szervezetek kerüljenek
bevonásra. Az elnyerhető támogatás összege címzettenként a programalap forrásának legfeljebb 10%a, de maximum 2 millió Ft.
A város rehabilitációs pályázatok esetében a címzetti kör a helyi, a településen bejegyzett székhellyel
(telephellyel) rendelkező non-profit szervezetek, akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban
vannak (az akcióterületen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már
konkrét akciókat végrehajtottak).
A fentiek alapján Abony Város Önkormányzata pályázatot ír ki társadalmi szervezetek részére
közvetett támogatás igénylésére a 2012. évre vonatkozóan 12.000.000,- Ft keretösszegben. A Ft-ot
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Javaslom, hogy a projekttevékenység esetében rendelkezésre álló keret összegből fennmaradó
összegre (11.250.000,- Ft) az idei évben még egyszer kerüljön kiírásra a pályázati felhívás,
elszámolási határidőként a 2013. év első negyedévének megjelölésével-.
Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását:
…../2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat
a „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett
támogatások helyi pályázati eljárására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §, és az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületnek

többször módosított Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelete 1 §.-ban biztosított jogkörében
eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek támogatására a határozat
1. sz. melléklet szerinti pályázati kiírást és pályázati adatlapot jóváhagyja.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társadalmi szervezetek támogatásának 2. sz.
melléklet szerinti szabályzatát jóváhagyja.
3. Abony Város Önkormányzata a projekttevékenység esetében rendelkezésre álló keret összegből
fennmaradó összeg erejéig (11.250.000,- Ft) a város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett
támogatások helyi pályázati kiírását 2012. október hónapjában ismételten meghirdeti.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert az 1-2-3. határozati
pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 1.-2. pont esetében 2012. június 30.
3. pont esetében 2012. október 30.
Felelős:
Romhányiné dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Gazdasági Osztály
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Vörös Mária aljegyző
Palotai Sándor ügyvezető
Valamennyi Osztályvezető

Abony, 2012. május 16.
Romhányiné dr. Balogh Edit sk
polgármester
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…../2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Abony Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a
„Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése városrehabilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek
támogatására.
Kódszám:
AbonyIVF-1.1
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Abony Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése projekt
keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.
1. A pályázat célja
Cél: A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi
foglalkoztatást javító programok.
•

Abony város területén székhellyel rendelkező civil szervezetek ösztönzése saját
szervezésű közösségi programok, kulturális és sport rendezvények megvalósítására,
amelyek erősítik a helyi társadalom kohézióját,

•

az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődés és identitást erősítő akciók
szervezése,

•

az abonyi hagyományok, népszokások megőrzése,

•

közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő rendezvények, közcélú képzési
programok kialakítása,

•

a település népességmegtartó erejének növelése.

A közvetett támogatások rendszere bevezetésének indoka, hogy a város rehabilitáció
társadalmi kohéziót erősítő tartalmi elemei, a „soft” projektelemek a lehető leghatékonyabban
valósuljanak meg. Város rehabilitáció során a város rehabilitációs pályázat projektgazdája – a
pályázat sikeressége esetén – egyben a pályázatban a „soft” elemekre allokált költségkeret
felett közvetítő szervezetté is válik.
2. A pályázók köre
Olyan, Abonyban bejegyzett székhellyel / telephellyel / rendelkező non-profit szervezetek,
akik az akcióterületi lakossággal kapcsolatban vannak (az akcióterületen bármilyen módon
jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak.
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Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak:
Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek
konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város rehabilitációs projektben;
Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt
a város rehabilitációs projektben;
Társasházak, lakásszövetkezetek;
Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a város
rehabilitációs projektben.
3. Támogatható tevékenységek
Az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek:
közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi
kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények,
kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).
munkaerő piaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását
elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok
helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók
integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, parlagfű irtásához
stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.
bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló
programok
A „mini-projekt” sikeres végrehajtásához / megvalósításához közvetlenül kapcsolódó alábbi
költségek számolhatók el:
• kis értékű tárgyi eszközök beszerzése;
• nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése, vagy azok bérlése;
• helyszín bérlése, amennyiben az adott helyszín nem a Pályázó saját vagy az
önkormányzat tulajdonában van;
• saját teljesítés esetén bruttó munkabér- és bérjárulék költsége;
• szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a Pályázó szervezet alaptevékenységébe;
• a „mini-projekt” népszerűsítését szolgáló nyilvánosság költsége.
A program keretében elszámolt költségeknek illeszkedniük kell a város-rehabilitációs
projektjavaslat pályázati útmutató „Elszámolható költségek köre” fejezetében előírtakhoz
(elérhetősége: www.nfu.hu/doc/6), amelyek alól kivétel a Programalap rendezvényeihez
kapcsolódó helyiségbérlés a fent felsorolt feltételek fennállása esetén.
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2012. július 19. záró
időpontja legkésőbb: 2012. december 31. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet
korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.
A rendelkezésre álló keret: 12.000.000,- Ft.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 250.000 Ft, maximum 1.000.000,- Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június hó 4-től 2012. június 29-ig
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4. Pályázat benyújtása
A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető Abony Város Önkormányzat
honlapján, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel
írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot három példányban (egy papír alapú eredeti és egy másolati, valamint egy
elektronikus példány) postán ajánlott postai levélként, vagy személyesen az alábbi címre kell
eljuttatni:
Abony Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala – Településfejlesztési Osztály
2740 Abony, Kossuth tér 1.
A Pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódjelét: AbonyIVF-1.1
A jelentkezési lapok benyújtása 2012. június 29-ig lehetséges.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai küldeményt postára adták, vagy személyes
leadás esetén az átadás-átvétel megtörtént.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-53-360-832-es telefonszámon vagy az
abony@abony..hu e-mail címen tehetik fel.
5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1. Jelentkezési lap
2. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági
igazolás, mely a Pályázó tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja
3. Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
4. Referenciaigazolás
5. Köztartozás-mentesség igazolása
6. Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalombemutatásával):
a. árajánlatok
b. költségbecslések
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Jelentkezési lap
a „Lehetőségeink Fő Tere” sikerünk akciója című
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített
programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására
1. A pályázó szervezet neve:

2. A pályázó szervezet adatai:
Irányítószám

Helységnév:
Házszám:

Utca
Telefon:

-

e-mail:

-

Adószáma:

-

-

Bankszámlaszám:
-

-

A számlavezető hitelintézet neve:

3. A megvalósításért felelős személy adatai:
Név

Telefon:
Mobil:

-

-

e-mail:

A mini-projekt bemutatása
A mini-projekt címe:
A megvalósítás

indítása: év/hó/nap

befejezése: év/hó/nap
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Költség (Ft)

Összköltség:

Igényelt támogatás:

Önerő:

Megvalósított program /
rendezvény száma (db)
Programok résztvevőinek
tervezett száma (fő)
A mini-projekt indokoltsága, szükségszerűsége, kapcsolódása a pályázati útmutató által
meghatározott támogatható tevékenységekhez és a komplex városrehabilitációs projekt
céljaihoz (min. 250 – max.1000 karakter)
A mini-projekt konkrét célja (min. 50 – max.500 karakter)
A mini-projekt célcsoportja (min. 50 – max.1000 karakter)
A mini-projekt tevékenységeinek bemutatása (min. 250 – max.1500 karakter)
Tevékenység 1:
Tevékenység 2:
Tevékenység …:
A mini-projekt ütemezése
Tevékenység 1:
Tevékenység 2:
Tevékenység …:
A megvalósulás helyszíne(i)
Tevékenység 1:
Tevékenység 2:
Tevékenység …:
A pályázó szervezet tevékenységi területének bemutatása, kapcsolódása a tervezett
program/rendezvény témájához, szakmai tartalmához (min. 250 – max.2000 karakter)
A támogatás elnyerése esetén milyen humánerőforrást tud bevonni a mini-projekt lebonyolításába
(min. 250 – max.2000 karakter)
összesen max.3 oldal
TÁMOGATÁS TÉTELES INDOKLÁSA
Költség megnevezése*

Igényelt
összeg (Ft,
bruttó)**

Önerő
(Ft)

Indoklás
(egységár, mennyiség, indokoltság)
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Összesen:
*Elszámolható költség: a projekt megvalósításához szükséges, indokolt költségek.
Szervezeti működési költségek nem elszámolhatóak.
** Nettó összegben kell számolni, ha a Pályázó alanya az ÁFA-nak, és a pályázatban
megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire
vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.
Nyilatkozatok
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek nincs köztartozás. Vállalom, hogy
támogatás esetén a támogatási szerződéshez szükséges, pályázó nevére szóló, 30 napnál nem
régebbi igazolást beszerzem arról, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nincs fennálló
köztartozásunk.
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az alapító okiratának/ alapszabályának
megfelelően és jelenleg is működő jogi személy. Vállalom, hogy támogatás esetén a
támogatási szerződéshez szükséges, az önálló jogi személyiséget és a jelenlegi működést
igazoló, illetékes bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatot beszerzem.
Kijelentem, hogy hozzájárulok a pályázatban közölt adataim Önkormányzat általi
nyilvántartásba vételéhez.
Kijelentem, hogy a projektben tervezett tevékenységekre más forrásokból nem kapok
támogatást.
Kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: _________________________________
cégszerű aláírás

