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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2017. május 30-i rendkívüli ülésére 

 

 

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Támogatási szerződés aláírása a TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 azonosító 

számú „Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban” című projekt 

megvalósítására 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

   

    

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

   

 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

  Bérczes Beáta          Sándor Tamás            dr. Ignácz Anita Éva 

     jogi előadó               aljegyző                jegyző 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 62/2016. (IV.28.) számú határozatában 

döntött arról, hogy - több témakörben is - pályázatot kíván benyújtani a 2014-2020 évek 

közötti európai uniós programozási időszak Széchenyi 2020 fejlesztési program keretei között 

meghirdetett Veszprém Megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormányhivatallal együtt, 

(konzorciumi formában) 2016. augusztus 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.2-

15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” tárgyú felhívásra. 

   

A Közreműködő Szervezet IKT-2017-618-I1-00000307 iktatószámú levelében értesítette 

Várpalota Város Önkormányzatát a döntésről, amely szerint a „Foglalkoztatási 

együttműködések a Várpalotai Járásban” elnevezésű, TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003 

azonosítószámon nyilvántartásba vett támogatási kérelem 594 000 000 Ft összegű, vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. 

  
A döntés eredményeként, a támogatási összeg felhasználhatósága érdekében, támogatási 

szerződést szükséges kötni, melyet a Konzorcium képviseletében Várpalota Város 

Önkormányzata, mint konzorciumvezető köt meg a támogatóval. 

  
A támogatási szerződés részeként összesen 14 darab melléklet aláírására is sor kerül. A 

mellékletek között szerepel a projekt költségvetése, az egyes mérföldkövek, az indikátorok, 

aláírási címpéldányok, nyilatkozatok, stb. 

A támogatási szerződés mellékletei között kiemelendő további két szerződés: a Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására, valamint az 

Adatfeldolgozási megbízási szerződés. 

  
A támogatási szerződés és az annak mellékletét képező egyéb megállapodások aláírására egy 

időben kerül majd sor. 

  

A támogatási szerződés, valamint a konzorciumi megállapodás az előterjesztés mellékletét 

képezik. A támogatási szerződés további mellékletei igény esetén a Polgármesteri Hivatal 

206-os irodájában megtekinthetők. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjen!  

 

  

 

Várpalota, 2017. május 26. 

Campanari-Talabér Márta 
polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete                     Határozati javaslat 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 30-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

…/2017. (V. 30.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t : 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

„Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban” elnevezésű, TOP-5.1.2-15-VE1-

2016-00003 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási 

szerződés, annak valamennyi melléklete, így különösen az adatfeldolgozási megbízási 

szerződés, a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint a kapcsolódó egyéb 

jognyilatkozatok és dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. május 30. 

 

 

Campanari- Talabér Márta                   dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester               jegyző 

 

 

 

 


