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E l ő t e r j e s z t é s
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

2014. október 30-ai rendkívüli ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges!

Tárgy: Az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló, ÁROP-1.A.3.-
2014  -  „Területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az
önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban”  című  pályázaton  való
részvétel

Előterjesztő:     Talabér Márta polgármester

Előkészítő:     Csöngető Petra projektmenedzser

Az  előterjesztés  és  a  határozati  javaslat  törvényességi  szempontból  megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás  dr. Ignácz Anita Éva
   jogi előadó     aljegyző             jegyző

mailto:varpalota@varpalota.hu


Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzata,  mint  járásszékhely  önkormányzat  jogosult  a  „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiók-
ban” című, ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú pályázaton részt venni.

Pályázat célja
Jelen egyfordulós pályázati konstrukció olyan modell jellegű együttműködési programokat tá-
mogat,  amelyek  célja  az  egy  járáshoz  tartozó  települések,  helyi  szereplők  közötti  területi
együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi
esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó - a járásszékely települések által el-
látott - koordinációs tevékenység megvalósításával.

Pályázás feltételei
A pályázat keretében konkrét, jól körülhatárolható fejlesztési intézkedések végrehajtására nyí-
lik lehetőség a járásszékhely települések önkormányzatai számára. Csak olyan járásszékhely
önkormányzat pályázhat, aki rendelkezik hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal (HEP),
továbbá a járási szintű felzárkózási kerekasztal munkájában résztvevő önkormányzatoknak is
rendelkezniük  kell  hatályos  HEP-el.  A pályázatot  benyújtó  vállalja,  hogy  a  járási  szintű
együttműködések erősítése céljából a járásszékhelyhez tartozó összes önkormányzatot tájé-
koztatja az együttműködés lehetőségéről. Továbbá biztosítja a részvételi szándékot jelző ön-
kormányzat  bevonását  a  végrehajtás  során,  de legalább a Pályázati  feltételek címszó alatt
meghatározott minimum számú önkormányzatnak (esetünkben a települések 50%-a, de mini-
mum 2 önkormányzat).

A támogatás keretösszege:
• 1,85  milliárd  Ft

Támogatás összege:
• 1.  kategória:  ha a  járásszékhely  település  által  koordinált  járáshoz  tartozó

településszám 2-26 között van: 15-22 M Ft
• 2.  kategória:  ha  a  járásszékhely  település  által  koordinált  járáshoz  tartozó

településszám 28-84 között van: 25-34 M Ft
Támogatás formája:

• vissza  nem  térítendő  támogatás
Támogatás mértéke:

• 100%
Benyújtási határidő: 2014. október 31.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  ÁROP-1.A.3-2014
pályázaton  történő  részvétel  ügyében  a  döntést  meghozni  szíveskedjen!

Várpalota, 2014. október 27.

                                                                                Talabér Márta   
          polgármester



Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testület
8100 Várpalota,  Gárdonyi Géza u.  39.
Tel:  592 660.  Pf.:  76.  fax: 592  676
e-mail:  varpalota@varpalota.hu

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. október 30-ai ülésén elfogadta az
alábbi határozatot:

/2014. (X. 30.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t

1.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  részt  kíván
venni az ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázaton. 

2.) A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásával
kapcsolatos és az azt követő valamennyi intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtás előkészítésében részt vesz: Csöngető Petra projektmenedzser 

Várpalota, 2014. október 30.

    Talabér Márta                                                         dr. Ignácz Anita Éva
     polgármester     jegyző
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