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Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31. napi ülésének 3. 
napirendi pontjához.

Napirend  :  
3./ Tájékoztató a város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Pannonhalma Város Önkormányzata által benyújtott  NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0003 azonosító 
számú  „Pannonhalma  városközpont  megújítása”  című”  városrehabilitációs  projektre 
vonatkozóan 2011. december 21–én aláírásra került a Támogatási szerződés.
A projekt  keretében  az  önkormányzat  vállalta  a  beruházási  (Fő  tér,  Fő  tér  vendéglátó  terasz, 
Parkoló, Mátyás Király utcai járda, Váralja Sétány, Erdei lépcső, Erdei sétány, Tourinform iroda) 
elemek  megvalósítását  a  pályázathoz  benyújtott  műszaki  tervek  alapján  valamint  a  pályázati 
kiírásban  kötelezően  előírt,  közvetett  eljárás  keretében  továbbpályáztatott  „Soft”  elemek  (mini 
projektek) megvalósítását.

A pályázat megvalósítását az önkormányzat a költségvetési kockázatok minimalizálása érdekében, 
viszonylag szűk határidővel, 2012. december 31-ei befejezéssel tervezi. A határidő betarthatósága 
érdekében a kivitelezési munkálatokat terveink szerint 2012 márciusában megkezdi a város. Ennek 
érdekében,  a  támogatási  szerződés  megkötését  követően,  de  még  az  új-  kedvezőtlenebb  KBT 
hatályba  lépését  megelőzően-  a  Közreműködő  Szervezet,  és  a  KFFI  előzetes  véleményezését 
követően- a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés meghirdetésre került. 
A közbeszerzési eljárás jelenleg is zajlik 10 cég vette ki a közbeszerzési dokumentációt, várhatóan 
március elején kerülhet sor eredményhirdetésre és szerződéskötésre.

Az önkormányzat vállalta, hogy az infrastrukturális fejlesztések mellett a társadalmi megújulás ér-
dekében kialakított ún. „soft” elemeket is megvalósítja (ezek a támogatás nyújtásának kötelező fel-
tételei).

A  pályázat  keretében  megvalósítandó  „soft”  elemek  a  közvetett  eljárásrend  keretében 
megvalósítandó „Mini projektek”.

A „Mini projektek” keretében a következő tevékenységekre lehet pályázni:



Települési környezet fejlesztése

• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása.

• energiahatékonysági képzések, szemléletformáló akciók szervezése, jó példák bemutatása, 
adaptálása

Lokálpatriotizmus erősítése

• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok, rendezvények kiala-
kítása, megvalósítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató 
házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.).

• A város történelmét feldolgozó képzési anyagok elkészítése, és képzések tartása

• bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési,  szemléletformáló progra-
mok.

Életminőség fejlesztése a településen lakók számára

• Egészségügyi állapotfelmérés, szűrővizsgálatok szervezése

• Életviteli tanácsadás, képzések szervezése

A pályázaton résztvevő szervezetek köre:

- Non-profit szervezetek: egyház (55) (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, 
valamint az egyházakról; Eht); alapítvány (56) (Ptk 74/A §);
egyesület (52) (Ptk. 61. §); köztestület (54) (Ptk. 65. §)

- Non-profit gazdasági társaság (599);
- Kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (11, 13, 21, 23) (2004. évi XXXIV. 

törvény a kis- és középvállalkozásokról, 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról, 
1990. évi V. törvény az egyéni vállalkozásról), kivéve multinacionális vállalat1, ill. franchise 
rendszerű vállalkozás;

- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok

Nem vehetnek részt a programban:
• Azok a szervezetek, melyek székhelye nem Pannonhalma Város területén található

• Amelyek konzorciumi partnerként részt vesznek a városrehabilitációs projektben;

• Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről 
és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá azok a 
szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által az el-
múlt években kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy 
nem szabályszerűen számoltak el.



• Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, amelyek 30 napot meghaladó köztar-
tozással rendelkeznek. 

A rendelkezésre álló keret: 7.500.000,- Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 200.000,- Ft, maximum 1.500.000,- Ft
Igénybe vehető előleg: a megítélt támogatás maximum 50 %-a
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 15-től 2012. június 30-ig folyamatosan van 
lehetőség. A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban:  2012. április 1. záró 
időpontja legkésőbb: 2012. október 30. 

A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik. A támogatásban részesülő pályázók körét 
a  szakmai  értékelés  alapján  a  képviselő  testület  felhatalmazása  alapján  a  Közvetítő  Szervezet 
vezetője (Polgármester) határozza meg.

A pályázatok szakmai értékelése a következő táblázat segítségével történik:

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  tartalmi  értékelés  során  minden  szempont  alapján  háromféle  minősítés  adható:  megfelel,  
feltételekkel megfelel, nem felel meg.
A projekt  abban  az  esetben  még  támogatható,  ha  a  tartalmi  értékelés  során  legfeljebb  három 
szempontból kap „feltételekkel megfelel” minősítést. A bírálat során megfogalmazott feltételekről a 
támogatás megítéléséről szóló kiértesítő levélben a Közvetítő Szervezet nyújt tájékoztatást.
A „mini-projekt”  elutasításra  kerül,  ha  akár  egyetlen  szempont  esetében  is  „nem  felel  meg” 
minősítést,  vagy ha három szempontnál  több esetben kap „feltételekkel  megfelel” minősítést.  A 
pályázó jogosult  a pályázati  határidő lejárta előtti  időszakban az  átdolgozott  „mini-projektjét”  
ismételten benyújtani.

Pannonhalma, 2012. január 25.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


