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TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

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.
Kétpó Község Önkormányzata célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését, melyhez a TOP5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati felhívásra
benyújtandó támogatási kérelem segítségével kíván támogatást igényelni.
A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi
kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését
jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására
az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.
Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési, illetve településrészi helyi identitást
erősítő közösségfejlesztési folyamatok, továbbá – a TOP ERFA beruházásaihoz, illetve egyéb
infrastrukturális beavatkozások előkészítéséhez kapcsolódóan – közösségi részvételre épülő
tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg.

A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az
önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve
megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a
településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A beavatkozás következtében a
meglévő (humán) erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen
erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a település, települési közösségek
életében.
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 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.
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.
A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum és szükséges mellékletek
elkészítésére árajánlatokat kértünk, mely ajánlatok a következők szerint alakulnak:
Árajánlatok:
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
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 29-től 2017. július 31-ig lehetséges. Az
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 40 millió Ft és maximum 100
millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A projekt
előkészítési költségei (tervek, megalapozó tanulmányok, stb.) a támogatás 5 %-áig
elszámolhatók. A projekt költségeink finanszírozására 100 %-os előleg igénybevételére nyílik
lehetőség.
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.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Kétpó, 2017. július 11.

……………………
Keresztes Péter Pál
polgármester

Kétpó Község Önkormányzata
……/2017. (……...) képviselő-testületi határozata
TOP-5.3.1-16 kódszámú, „ A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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)
2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú
melléklet szerint a Támogatási kérelem benyújtására vonatkozó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás megkötését és felhatalmazza a polgármestert a
Megállapodás aláírására.
3. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megnevezett
konzorciumi partnerekkel közösen megvalósítani kívánt, a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent, TOP-5.3.1-16 kódszámú
„A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat vonatkozásában, a projekt teljes
költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja:
A teljes projekt költségvetése (konzorcium egészét tekintve):
Támogatás: 50 000 000 Ft
Önerő:
0 Ft
Teljes bekerülési költség:
50 000 000 Ft
4. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához szükséges tevékenységeket valósítsa
meg, valamint a kapcsolódó szerződéseket kösse meg.
Felelős:
Határidő:

Keresztes Péter Pál polgármester
2017. július 31.

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben
3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
6. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztálya, Helyben
7. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége, Helyben
8. Képviselő-testület tagjai, Helyben
Kétpó, 2017. július 11.

Keresztes Péter Pál
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

