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Előterjesztés 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. szeptember 21-i ülésére 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP – 5.3.1-16 azonosító számú felhívásra 
 
Ikt.sz: LMKOH./5896/2/2017. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű 100 %-os támogatási intenzitású 
TOP-5.3.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtására 
nyílt lehetőség. 
 A pályázat keretei között megvalósítható legfontosabb tevékenységek a következők: 
 A  közösségek részvételével megvalósuló közösségépítő projektötletek felmérése és 

tervezése. 
 A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti 

feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele.  
 A helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködését 

dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, 
folyamatok megvalósítása: 

o közösségi akciók, tevékenységek, események, 
o programok, folyamatok, helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő 

fórumainak fejlesztése,  
o részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévő fórumainak fejlesztése.  

 A társadalom- és gazdaságfejlesztés tekintetében meghatározó dokumentumok közül a 
helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok részvételi fórumok keretei 
között való áttekintése és amennyiben releváns, megújítása, új dokumentum létrehozása.  

 A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása – 
infrastruktúra-fejlesztés nélkül. 

 A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása: képzések, 
tanulmányutak szervezése. 

A megvalósítható tevékenységek részleteit a felhívás mindenkor aktuális változata 
tartalmazza, amely a https://www.palyazat.gov.hu oldalon érhető el. 
 
 Támogatási kérelmek benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A 
konzorciumi megállapodások felhívásokban megjelent sablonjait jelen előterjesztés melléklete 
tartalmazza. 
 A konzorciumi partnerek száma nem korlátozott, azonban egy pályázat keretében csak 
olyan települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek egymással szomszédosak vagy 
közös önkormányzati hivatalt működtetnek. Egy települési önkormányzat egy támogatási 
kérelemben vehet részt. A megvalósításba bevont lakosok száma összesen maximum 15 000 
fő. A támogatás maximális összege 50 millió Ft, mely 100 %-os támogatási intenzitású. 
 
 A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 29. 
 A felhívásra konzorciumot kívánunk létrehozni, a konzorciumban Lajosmizse és 
Felsőlajos együttműködését kívánjuk megvalósítani. 
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 A konzorciumvezetői feladatokat Lajosmizse Város Önkormányzata látja el. 
 
 A pályázati felhívások keretei között az egyes településeken megvalósuló konkrét 
tevékenységek köre, és az azokra vonatkozó konkrét költségvetés a támogatási kérelmek 
elkészítése során véglegesedik. A pályázatok tekintetében az alábbi peremfeltételek 
figyelembe vételével kezdődik meg az előkészítő munka: 
 Az egységes szakmai tartalom kialakításának támogatása, a felhívás által a támogatási 

kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok elkészítése, valamint a támogatási 
kérelem elkészítésének támogatása tekintetében egy szolgáltató kerül kiválasztásra, 
amelyet a konzorciumvezető Önkormányzat szerez be, így ezen projekt-előkészítési 
tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások költségeit a konzorciumvezető költségvetése 
tartalmazza majd; 

 A költséghatékonyság érdekében a kialakításra kerülő projektben tervezett tevékenységek 
megvalósításához kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítására egy szolgáltató kerül 
kiválasztásra, amelyet a konzorciumvezető Önkormányzat szerez be, így a 
közbeszerzéshez szükséges igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzési szakértő és 
közbeszerzési eljárás díjai) költségeit a konzorciumvezető költségvetése tartalmazza majd; 

 A pályázat nyertessége esetén, a zökkenőmentes projektmegvalósítás koordinációja 
érdekében a projektmenedzsment feladatok ellátására a konzorciumvezető Önkormányzat 
az általa tervezett projektelemek összköltségének 2,5%-áig tervezhet költségeket. 

 
A benyújtandó támogatási kérelem az eddigi előkészítő munka alapján várhatóan 40 millió 
forint. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 



 4

Határozat-tervezet 
...../2017. (…..) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-5.3.1-16 
azonosító számú pályázati felhívásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a TOP-
5.3.1-16 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázati 
kiírásra. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz létre a 
támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében Felsőlajos Község 
Önkormányzatával és felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges, az 
előterjesztés 1. mellékletét képző Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 

3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy konzorciumvezetőként a pályázati kiírásban foglaltaknak 
megfelelően a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtegye és a dokumentumokat 
elkészítse a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási 
Szerződést/Támogatói Okiratot megkösse és a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumokat előkészítse és aláírja. 

Határidő: 2017. szeptember 21. 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
Lajosmizse, 2017. szeptember 15. 
         Basky András s.k. 
             polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. 
pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a 
_________________________________________________________1 Operatív Program 
keretében  
a _____________________________________________________________  2 felhívásra (a 
továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása 
esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: _____________________________________________  
 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei 
között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

                                                
1 Operatív program neve 
2 Felhívás megnevezése 
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Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 

Szervezet neve:  
Postacím:  
Székhely:  
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok 
_______________________________________________  (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. 
§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási 
kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem 
támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 
együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..3 
 

 

                                                
3 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 

Konzorcium vezetője 
.............................................. 

Név 
.............................................. 

Szervezet 
P.H. 

Aláírás dátuma: 
…………………………… 

 

konzorciumi tag 
.............................................. 

Név 
.............................................. 

Szervezet 
P.H. 

Aláírás dátuma: 
…………………………… 

 


