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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2016. május 19-i rendkívüli ülésére 

 

 

 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  Felhatalmazás a TOP-1.2.1-15 és a TOP-5.2.1-15 azonosítószámú pályázati 

felhívásokkal kapcsolatban kötendő konzorciumi megállapodások aláírására 

 

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

  Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

    

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 
 

 

 

 

 

 

 

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

  Bérczes Beáta             Sándor Tamás             

     jogi előadó                  aljegyző            

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Magyarország kiemelt nemzeti érdeke az uniós programozási időszak forrásainak 

hatékonyabb felhasználása, különös figyelemmel arra, hogy a Kohéziós Alap támogatásai a 

lezárást követően nem állnak majd rendelkezésre, a fejlesztések a jövőben hazai forrásokból 

történhetnek. Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Várpalota érdekeivel is, tekintettel arra, 

hogy a korlátozottan rendelkezésre álló helyi önkormányzati bevételek mellett fontos a 

pályázati forráskeresés. 

 

2016 áprilisában 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. A jelenleg nyitva álló pályázati ablakok céljait figyelembe véve 

Önkormányzatunk elhatározta, hogy pályázatot nyújt be – többek között - a „Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-15 kódszámú és „A 

társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-

5.2.1-15 kódszámú felhívásra is.  

 

Fenti felhívások keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is 

lehetőség van, amely a pályázat értékelése során előnyökkel járhat, vagy bizonyos esetben 

kötelező elemként írják elő a konzorciumi formában történő benyújtást.  

 

1) A TOP-1.2.1-15 számú pályázat célja, a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és 

kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása. Ennek keretében a helyi, térségi 

jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai 

hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi 

gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében. Az intézkedés azon fejlesztési 

igényekre kíván reagálni, melyek elsősorban helyi, illetve térségi jelentőségűek, nem részei 

országos vagy nemzetközi hálózatoknak, de a térségben, illetve helyben tartózkodási időt 

hosszabbító lehetőséget jelentenek, ezáltal – közvetett módon – jelentős helyi-térségi 

foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoznak magukban.  

 

A felhívásra a Nagybivalyos tó, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Derítő tó körüli 

terület fejlesztésére nyújtottunk be pályázatot. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a TOP-1.2.1-15 számú pályázatot – a felhívásban szereplő 

elvárásnak megfelelően – konzorciumban kívánja megvalósítani az alábbi tagok részvételével:  

1. Várpalota Város Önkormányzata – konzorciumvezető  

2. Nagybivalyos Horgászegyesület– konzorciumi tag  

 

 

2) A TOP-5.2.1-15 számú pályázat célja, a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi 

területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek 

eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása, a foglalkoztatás 

elérhetőségének javítása, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai 

felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni 

fejlesztést és szociális munkát biztosító programokon keresztül. 

 



A felhívásra a Készenléti lakótelepen élő hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek 

javítására nyújtottunk be pályázatot.  

 

Fenti felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan nem, kizárólag 

konzorciumi formában van lehetőség. Elvárás továbbá, hogy legalább egy olyan konzorciumi 

partner bevonásra kerüljön, amely legalább 3 éves, az oktatási vagy az egészségügyi vagy a 

szociális szféra területén szerzett tapasztalattal rendelkezik. 

 

Várpalota Város Önkormányzata a TOP-5.2.1-15 számú pályázatot – a felhívásban szereplő 

elvárásnak megfelelően – konzorciumban kívánja megvalósítani az alábbi tagok részvételével:  

1. Várpalota Város Önkormányzata – konzorciumvezető  

2. Térségi Népjóléti Gondozási Központ– konzorciumi tag  

3. Molnár Mária Szociális Szövetkezet – konzorciumi tag  

4. Várpalotai Polgári Együttműködés Egyesület– konzorciumi tag 

 

A fenti pályázatok során megjelölt konzorciumi partnereket a pályázati felhívások 

szempontrendszere (bírálati szempontok) és - Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 139/2015. (IX.24.) számú határozatával elfogadott - Várpalota Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája alapján választottuk ki. 

  

A pályázati anyag kötelező eleme a megvalósításban részt vevő partnerek által aláírt 

konzorciumi együttműködési megállapodás, amelynek tervezetét jelen előterjesztés melléklete 

tartalmazza.  

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazását a pályázatok benyújtásának érdekében a 

konzorciumi megállapodások aláírására! 

 

 

Várpalota, 2016. május 18. 

 

 

 

Talabér Márta 
polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete                     1. 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 2016. május 19-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

………/2016. (V. 19.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-

1.2.1-15 jelű, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés 

Várpalotán” című pályázat támogatási kérelmének a benyújtásához kapcsolódó – a határozat 

mellékletét képező - konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

     Csöngető Petra projektmenedzser 

      

 

 

V á r p a l o t a ,  2016. május 19. 

 

 

Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete          2. 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 2016. május 19-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

………/2016. (V. 19.) képviselő-testületi határozat: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-

5.2.1-15 jelű, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 

programok” című pályázat támogatási kérelmének a benyújtásához kapcsolódó – a határozat 

mellékletét képező - konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

     Csöngető Petra projektmenedzser 

      

 

 

V á r p a l o t a ,  2016. május 19. 

 

 

Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester               jegyző 
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