
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. május 30. napján tartandó ülésének 10. napirendi pontjához

Tárgy:  Városrehabilitációs  projekt  jelenlegi  állásáról  szóló tájékoztató  valamint  a  kiírásra 
került mini projektek elbírálása
Előterjesztő: Kovács Szabolcs jegyző

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  által  benyújtott  NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0003 
azonosító  számú  „Pannonhalma  városközpont  megújítása”  című”  városrehabilitációs 
projekt egyik eleme a közvetett eljárásrend keretében továbbpályáztatott „Soft” elemek (mini 
projektek-7,5 MFT. összegben) megvalósítása.

Az önkormányzat képviselő-testülete döntött a pályázati kiírás megjelentetéséről, és ezzel a 
pályáztatási folyamat elindításáról. 
2012. május 22-ig az alábbi 7 projekt került benyújtásra, illetve a hiánypótlásokat követően a 
projektmenedzsment szervezet részéről szakmai értékelésre:
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Projekt rövid ismertetése

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-01

Pannonhalm
i  Sport  és 
Majorette 
Egyesület

„Ünnep  és 
tánc  – 
augusztus  20. 
Pannonhalmá
n”

1 500 00
0 Ft

100% Tevékenységünk egy két 
napos rendezvény 
megszervezését célozza, 
amelynek során a település 
belterületén szabad ég alatt 
felépítésre kerülő 
nagyszínpad és környéke 
adna helyet a 
rendezvénynek. A 
rendezvény sorozat 
mottóját a mozgás, az 
egészséges életmód 
filozófiájának átadása 
képezné, továbbá a 
közösségi munka város 
életében betöltött 
szerepének hangsúlyozása 
áll.



NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-02

Pannonhalm
i  Kistérségi 
Járóbeteg 
Központ

„Az 
egészséges 
Pannonhalmá
ért”

1 420 00
0 Ft

100% Szűrésekből  egészségügyi 
állapotfelmérésből  álló 
programsorozat.
A  járóbeteg  központ 
környezetének  parkosítása 
a lakosság bevonásával.
Olvasó  és  pihenősziget 
kialakítása  a  várakozó 
vendégek  részére  a 
lakosság bevonásával.

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-03

Pannonhalm
i  Szent 
Márton 
Borrend 
Egyesület

„Pannonhalmi 
szüreti nap”

1 500 00
0 Ft

100% Egy  olyan  rendezvény 
elindítása,  mely  a 
Pannonhalmi  Borvidék 
hagyományaira  és 
borkultúrájára  alapozva 
minél  több  látogatót  vonz 
Pannonhalmára.  Célunk 
bemutatni  az  idelátogatók 
részére Városunk megújuló 
központi  részét,  bemutatni 
a helyi  értékeket,  a  szüreti 
hagyományokat,  a 
pannonhalmi  borokat. 
Célunk,  hogy  a 
rendezvényt  tovább 
fejlesztve,  minél  több 
attrakció  jelenjen  meg  a 
rendezvény  helyszínén,  és 
ez  minél  több  látogatót, 
turistát  vonzzon 
városunkba.

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-04

Pándzsa 
Klub 
Egyesület

„Pannonhalmi 
szabadtéri 
gasztronómiai 
napok”

1 500 00
0 Ft

93,75%
%

Előkészítő munkálatok: 
főzőhelyek kialakítása, 
áramvételi lehetőség 
biztosítása, színpad, fény- 
és hangtechnika telepítése.
Gyerekprogramok: 
párhuzamosan a 
rendezvény helyszínén:
játékos vetélkedő 
Pannonhalma történetéről, 
„süssünk - süssünk valamit 
„ látvány pékség . 
egyéb szórakoztató 
programok gyerekeknek. 
légvár, qvadozás, stb.
Pannonhalma 
városrehabilitációs 
pályázatában megjelölt 
célkitűzések 
népszerűsítése: információs 
sátor.



Gasztronómiai és kulturális 
programokkal vegyített 
főzőverseny.
Bor-gasztronómia: A 
pannonhalmi borvidék 
borai: bemutató, kóstolás.
Ételek főzése, zsűrizése: 
közben helyi amatőr 
csoportok és profi 
művészek kulturális 
műsora.

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-05

Pannonhalm
a 
Sportegyesü
let

„Családi 
sportnap 
Pannonhalmá
n”

1 500 00
0 Ft

100% Sportnap tartása, rendszeres 
sportolási  lehetőség 
biztosítása,  a  fiatalok 
sportos,  egészséges 
életmódra nevelése

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-06

Építőmester
ek  Szakmai 
Egyesülete

„Építőipari 
szakmai 
előadások”

1 440 00
0 Ft

90% A helyi lakosság 
ismeretének bővítése, az új 
technológiák bemutatása 
mindazon építési területen, 
amely az energia 
felhasználását befolyásolja, 
a napi és állandó 
költségeket csökkenti, vagy 
a életminőséget 
befolyásolja. Külön előadás 
szól a minden lakásban 
megtalálható kémények 
biztonságáról, javításukról, 
felújításukról.

NYDOP-3.1.1-
Pannonhalma/20
12-07

Pannonhalm
i  Patrióták 
Csoportja 
Kulturális 
Egyesület

„Az  én 
játszóterem”

1 497 01
4 Ft

100% Szemétszedési, 

virágültetési nap a leendő 

játszótér területén, 

amelyre minden 

résztvevő gyerek hozna 

egy örökzöld növényt, 

ami elültetésre kerül a 

szülők által kialakított 

ágyásokban

A rendőrség játszótér 
felőli falát az egyesület 
lefestetné fehérre, majd 
az óvodai és iskolai 
pedagógusok 
segítségével erre az üres 



felületre mesefigurákat 
rajzolnánk előre, amit a 
gyerekek színezhetnének 
ki. 
 Az egyesület meghívja a 
Vaskakas bábszínházat, 
belépéskor minden 
gyerek hoz, magával egy 
ötletet milyen játékkal 
játszana szívesen az új 
játszótéren, hogy az 
igényeknek megfelelő 
játszótér épülhessen

A  szakmai  értékelés  az  alábbi  kritériumok  mentén  történt,  amely  alapján  a 
projektmenedzsment szervezet szakmailag minden pályázatot támogathatónak minősített.

Ssz. Tartalmi követelmények A pályázó a kritériumnak
Megfelel/ 
Feltételekkel 
megfelel

Nem felel meg

1. A  pályázó  szervezet megfelelő  tapasztalattal, 
jártassággal és humánerőforrás-kapacitással rendelkezik 
a  jelentkező  szervezet  a  „mini-projekt” 
lebonyolításához.

2. A  „mini-projektben”  megfogalmazott  szakmai  célok 
illeszkednek  a  pályázati  kiírásban  megfogalmazott 
szakmai célokhoz.

3. A pályázatban megjelölt célcsoport megfelel a pályázati 
útmutató célcsoportjának és meghatározása egyértelmű. 
A „mini-projekt” hozzájárul a célcsoport bevonásához, 
aktivizálásához.

4. A  költségvetés  világos  és  részletes.  Minden  olyan 
tevékenység mellett szerepel szöveges indoklás, melyre 
költséget  terveztek,  és  azok  számítással  (mennyiség-
egységár) alátámasztottak.

5. A szöveges indoklás alapján a  költségek nagysága és 
szükségessége  megfelelően  alátámasztott.  A 
költségvetés indokolt mértékű költségeket tartalmaz. A 
tervezett  kiadások lényegesek  a  projekt  megvalósítása 
szempontjából.  Az egyes  költségtételek szükségesek a 
projekt céljainak eléréséhez.

6. A tervezett kiadások reálisak, a helyi piaci árakat nem 
haladják  meg.  A  tervezett  költségek  az  „értéket  a 
pénzért” elvet követik.

7. A  pályázatban  szereplő  tevékenységek  egymásra 
épülnek,  egymással  koherensek.  A  tevékenységek 
megvalósíthatóak.



8. A  „mini-projekt”  végrehajtási  ütemterve reális,  és 
illeszkedik a pályázati kiírásban szereplő ütemezéshez.

A pályázók a Támogatási szerződés aláírásával  előlegigénylésre válnak jogosulttá, melynek 
mértéke a megítélt támogatás maximum 50%-a lehet. Az képviselő-testület döntési jogkörébe 
tartozik, hogy a pályázók által igényelt előleg mértékét elfogadja, vagy csökkentett összeget 
folyósít.  Amennyiben  nem  az  igényelt,  hanem  csökkentett  összeget  hagyja  jóvá,  arról 
haladéktalanul – az előlegigénylés beérkezését követő 10 napon belül - levélben és e-mailben 
értesíti a pályázót.
Az előleg nyújtására a Támogatási Szerződés megkötését követően kerülhet sor. A pályázó 
dönti el,  hogy előlegként a maximálisan meghatározott  mértékhez képest mennyit  igényel, 
döntését  az  előleg  kifizetési  kérelem  releváns  rovatában  tünteti  fel.  Az  önkormányzat  a 
pályázó  számára  az  előlegigénylést  követő  30  naptári  napon  belül  a  megadott 
bankszámlaszámra átutalja az előleg összegét.
A Közvetítő Szervezet az előleg összegén túl a „mini-projekt” megvalósítása során felmerülő 
költségeket utófinanszírozással téríti meg.

A  projektmenedzsment szervezet által elvégzett  szakmai értékelés alapján minden pályázat 
teljesíti  a  támogathatóság  feltételeit,  ezért  javasoljuk,  hogy a képviselő-testület  a  döntését 
követően  hatalmazza  fel  a  polgármestert  a  támogatási  szerződés  aláírására,  és  esetleges 
igénylés esetén az előleg folyósítására.

Az előterjesztés mellékleteiként megküldésre kerülnek az egyes pályázati adatlapok.

Pannonhalma, 2012. május 23.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


