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Napirend:
1.) Beszámoló a folyamatban lévő pályázatokról
Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és a városfejlesztésben közreműködő partnerek által korábban be-
adott pályázatok:

 ASP rendszerhez  csatlakozás  Pannonhalmán  –  7  millió  Ft  –  támogatási  szerződés
megkötve, megvalósítás folyamatban

 Helyi  foglalkoztatási  paktum  -  100  millió  Ft  –  támogatási  szerződés  megkötve,
megvalósítás folyamatban

 Turisztikai fejlesztés a TSZ műhelyek területén – 300 millió Ft – még nem született
döntés

 Barnamező I. ütem - 300 millió Ft – még nem született döntés
 Barnamező II. ütem - 400 millió Ft – még nem született döntés
 Kreatív központ és közterület  az innovatív és társadalmi együttműködés érdekében

Alsószeli és Pannonhalma testvér településeken – 105 039 EUR – még nem született
döntés

 III. Pannonhalma Campus 2017.04.24. – 2017.05.07. – 5 millió Ft - még nem született
döntés

 Világháborús hadisírok felújítása Pannonhalmán – 300 ezer Ft  - még nem született
döntés

 Pannonhalma  és  térsége  útjainak  kezeléséhez,  karbantartásához szükséges  erő-  és
munkagépek beszerzése - 10 949 318 Ft - még nem született döntés

 Gesztenyés Horog rehabilitációja – 95 millió Ft - még nem született döntés
 D típusú kültéri sportpark létesítése az iskola területén - még nem született döntés

A következő időszakban benyújtandó pályázatok:

Urbact
A Lechner Nonprofit Kft., mint a nemzetközi URBACT program hazai megvalósítója pályá-
zatot hirdetett a városfejlesztési „jó gyakorlatok” összegyűjtésére, és értékelésére, és nemzet-
közi bemutatására. Pannonhalma Város Önkormányzata a Pannonhalma Campus rendezvény-
sorozattal kíván elindulni ezen a megmérettetésen. A PC keretében egyetemisták bevonásával
készülnek kreatív  és innovatív,  és olcsó megoldási javaslatok városfejlesztési  problémákra
(bortároló tömbje, ITS-ben tervezett fejlesztési célok, Gesztenyés Horog).

A pályázat keretében a kiválasztott jó gyakorlatok pénzügyi támogatásban nem részesülnek,
viszont „URBACT Jó Gyakorlat város” címet kapnak. Ez a címke láthatóságot és elismerést



jelent a városnak, valamint a későbbi nemzetközi, pénzügyi támogatással is járó pályázatok
esetében jelentősen növeli a támogatás esélyét. 

A  kiválasztott  jó  gyakorlatokat  a  pályázók   2017  szeptemberében  egy  nemzetközi
konferencián mutatják be,  valamint a nyertes városokról és jó gyakorlatokról publikációk,
prezentációk, videók kerülnek megosztásra az URBACT program keretében, amely jelentős
városmarketing lehetőségeket rejt magában.

Humán szolgáltatások fejlesztése a Pannonhalmi járás településein
Az  EFOP-1.5.3  program  keretében  Pannonhalma  Város  Önkormányzata,  mint
konzorciumvezető,  a  Szent  Márton  Járóbeteg  Központ,  valamint  a  kiválasztás  alatt  lévő
további  önkormányzatok  és  civil  szervezetek  pályázatot  nyújthatnak  be  a  humán
közszolgáltatások fejlesztésére. 
A pályázat előkészítésére vonatkozóan az önkormányzat árajánlatokat kért be. Ennek során a
legkedvezőbb árajánlatot a Pannonhalma Városfejlesztő Kft tette nettó 6 millió Ft-os vállalási
árral. A projekt keretében lehetőség van az előkészítési költséget teljes egészében elszámolni.

A projekt  szakmai  tartalmának  kidolgozása  jelenleg  is  zajlik,  várhatóan  az  alábbi  főbb
programelemek kerülnek be a pályázatba:

 10 fő humán közszolgálatban dolgozó új munkaerő bérköltsége 2 évre
 Egyéni Fejlesztési Tervek készítése
 Célcsoport foglalkoztathatóságának előmozdítása
 Helyi közösségi programok szervezése a járás településein
 Nyári táborok szervezése
 Mediációs és antidiszkriminációs programok megvalósítása
 Egészségügyi szűrővizsgálatok és komplex egészségfejlesztési program megvalósítása

a járás településein
 Művészetterápiás mentálhigiénés program általános iskolai tanulóknak
 Önkéntesség fejlesztése
 Ösztöndíj program

 A projekt tervezett összköltsége 250 millió Ft, a támogatásintenzitás 100%. 

Határozati javaslat:
Pannonhalma Város Önkormányzatának képviselő-testülete a folyamatban lévő pályázatokról
szóló beszámolót elfogadja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Pannonhalma  Campus
rendezvénysorozatot  az  „URBACT Jó  Gyakorlat  város” cím  elnyerésére  kiírt  pályázatra
nyújtsa be.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  „Humán  szolgáltatások
fejlesztése  a  Pannonhalmi  járás  településein”  című  pályázat  benyújtásához  szükséges
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a Pannonhalma Városfejlesztő Kft.-t bízza meg

Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal

Pannonhalma, 2017. március 29.
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