Javaslat
támogatási kérelem benyújtására az EFOP-2.1.2-16 kódszámú,
„Gyerekesély programok ifrastrukturális háttere” című felhívásra

Ózd, 2017. október 30.

Előterjesztő: Társulás Elnöke
Előkészítő: Munkaszervezet
Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Társulási Tanács!
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felhívást tett közzé az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere”
című pályázatra vonatkozóan a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének
megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektekhez kapcsolódó
infrastrukturális háttér önállóan vagy konzorciumban történő megvalósítása érdekében.
A felhívás keretei között az integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra
létrehozása valósul meg.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
•
•

a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt legfeljebb 100 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
•
•

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a gyermekszegénység visszaszorításához,
megelőzéséhez és a szegény családban élő gyermekek, továbbá a tartós rászorultságban élők
számának csökkentéséhez;
amennyiben szükséges, a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

A felhívás célja a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a
szegénységből kivezető esélyek megteremtése az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi
gyermekprogramok támogatása a hátrányos helyzetű térségekben” című felhívás alapján támogatott
kedvezményezett járásokban a támogatást nyert projektek megvalósításához szükséges
infrastrukturális háttér létrehozásával. Az EFOP 1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a
foglalkozásoknak helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban
létrehozott közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök
beszerzésével, a járáson belüli hozzáférést, mobilitást erősítő járművek biztosításával, egyéb helyi
szükségletekre épülő beruházások megvalósításával.
Célcsoport:
A projekt elsődleges (közvetlen) célcsoportját a megvalósítási területet jelentő településen élő
gyermekek és fiatalok, valamint családjuk alkotják; az Integrált térségi gyermekprogramokhoz
szükséges infrastruktúra kialakítása esetén a célterületen élő gyermekek és fiatalok, közülük is
különösen a rászoruló gyermekek, valamint családjuk.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,5 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 161 db.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az Integrált térségi gyermekprogramokhoz
szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek esetén a járások komplex mutatók sze-

rinti sorrendje alapján kerül meghatározásra. Az 1-40 rangsorú járások esetén - az Ózdi járás ezen
járások között szerepel - legfeljebb: 100 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására a jelenlegi benyújtási szakaszban 2017. november 28-áig van
lehetőség.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének
napja minősül.
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:
Az Integrált térségi gyermekprogramok zárását követően a felújított/létrehozott infrastruktúra és a
beszerzett eszközök a járás területén lévő, gyerekeket és családjukat támogató szolgáltatások elsősorban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, valamint
egyéb helyen lévő segítő szervezet- fenntartásában maradnak, így biztosítható lesz a további
megfelelő, gyerekekre irányuló használatuk.
A felhívás keretében önállóan támogatható az EFOP-1.4.2-16 felhívás tevékenységeihez szükséges
infrastruktúra fejlesztése:
•
•
•
•

épületek korszerűsítése,
az optimális funkcióellátás biztosítása, akadálymentesítés, berendezés- és eszközfejlesztés,
az épületekhez tartozó, a funkcióellátásnak megfelelő szabadidő- és játszóudvarok, kertek
kialakítása, az ehhez szükséges eszközbeszerzés,
egy darab maximum 15 személyes gépjármű vásárlása különösen indokolt esetben a
program területén élő gyerekek, fiatalok, szülők, helyben hiányzó szolgáltatásokhoz és
szakemberekhez való hozzáférésének, a projekt által szervezett programokra való
eljutásának elősegítése, valamint a megvalósító szakemberek utaztatása érdekében.

A pályázati felhívásban előírtak megvalósítása érdekében a lebonyolításba célszerű bevonni az
EFOP 1.4.2-16 pályázat lebonyolításában konzorciumi partnerként közreműködő Régió
Fejlesztéséért Alapítványt.
Az előkészítésre árajánlat bekérésére került sor, amelyre három ajánlat érkezett.
A legkedvezőbbet az ECO-MAN Projekt Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. adta, ezért
javaslom, hogy a Társulás adjon megbízást a Kft. részére a pályázati dokumentáció elkészítésére a
Határozat 1. mellékletét képező „Megbízási szerződés” szerint.
Tisztelt Társulási Tanács!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg, és járuljon hozzá az EFOP-2.1.2-16
kódszámú, „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázaton való részvételhez a
határozati javaslatban foglaltak szerint.

Határozati javaslat
Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának
.../2017. (X. 30.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról az EFOP-2.1.2-16 kódszámú,
„Gyerekesély programok ifrastrukturális háttere” című felhívásra
A Társulási Tanács a fenti előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:

1.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása pályázatot nyújt be az EFOP-2.1.2-16 kódszámú,
„Gyerekesély programok ifrastrukturális háttere” című pályázatra, 100 M Ft támogatási összeg
igénylésével.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét a pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok megtételére, dokumentumok aláírására.
Felelős: a Társulási Tanács Elnöke, valamint Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
munkaszervezete
Határidő: 2017. november 28.
2.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács Elnökét nyertes pályázat esetén a
Támogatási Szerződés aláírására.
Felelős: az aláírásért: Társulási Tanács Elnöke
Határidő: a Támogatási Szerződés aláírásának határnapja
3.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok
ifrastrukturális háttere” című pályázatra a pályázati program megvalósítása érdekében a pályázat
benyújtásához előírt dokumentációk elkészítésével az ECO-MAN Projekt Tanácsadó, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-t bízza meg, a Határozat 1. mellékletét képező Megbízási szerződés szerint.
3/a. Ózd Kistérség Többcélú Társulása legkorábban a 2017. december 1-éig kiállított számla
ellenében bruttó 2.800.000,-Ft azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázezer forint összeget fizet az ECOMAN Projekt Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-nek a Megbízási szerződésben vállalt
feladatok elvégzéséért, amely összeget Ózd Város Önkormányzata bocsátja a Társulás
rendelkezésére.
3/b. Ózd Kistérség Többcélú Társulása a támogatási előlegből 2.800.000,- Ft-ot, azaz Kettőmilliónyolcszázezer forintot megtérít Ózd Város Önkormányzata részére.

4.
Ózd Kistérség Többcélú Társulása az EFOP-2.1.2-16 kódszámú, „Gyerekesély programok
ifrastrukturális háttere” című pályázat szakmai lebonyolításában történő közreműködésre
Konzorciumi partnerként felkéri a Régió Fejlesztéséért Alapítványt, a Határozat 2. mellékletét
képező Megbízási szerződés szerint.
Felelős: a) a Megbízási szerződések aláírásáért a Társulási Tanács Elnöke
b) a szerződött összeg kifizetéséért az Ózdi PH Pénzügyi és Gazdasági Osztályának
vezetője
c) az előlegből történő megtérítésért: az Ózdi PH Pénzügyi és Gazdasági Osztályának
vezetője
a projekt pénzügyi vezetője
Határidő: a) a Megbízási szerződések aláírása tekintetében 2017. november 2.
b) a szerződött összeg kifizetésének határideje a kiállított számla kiállítási napját
követő 8 napon belül

1. melléklet a ……/2017. (X. 30.) határozathoz

________________________________________
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

______________________________________________________________________________

Amely létrejött

ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
Adószám: 15585527-1-05
Nyilvántartási szám: 585521
Székhely: 3600 Ózd, Városháztér 1.
Képviselő: Janiczak Dávid Társulás Elnöke
mint Megbízó, továbbiakban Megbízó,

valamint

ECO-MAN PROJEKT KFT.
Adószám: 11742348-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-019062
Székhely: 3529 Miskolc, Park u. 4. Fsz/3.
Képviselő: Harangozó Zsolt ügyvezető
mint Megbízott, továbbiakban Megbízott között
a mai napon, az alábbi feltételek szerint.

_____________________________________________

§

_____________________________________________

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című pályázati felhívás (EFOP-2.1.2-16)
megvalósításában történő közreműködés az Ózdi Járás területén. A projekt előkészítése
részeként Megbízott a következő szakmai feladatokat teljesíti:

–

Szakmai terv elkészítése.

_____________________________________________

§

_____________________________________________

II. MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI
1./ Megbízott vállalja, hogy elvégzi az 1. pontban meghatározott tárgyhoz kapcsolódó
feladatokat.
A feladat elvégzésére további szakértőket bevonhat a sikeres teljesítés érdekében.
2./ Megbízott köteles a Megbízótól a munka során kapott információkat, dokumentumokat,
valamint a munka során elkészült dokumentumokat bizalmasan kezelni. Megbízó írásos
hozzájárulása nélkül azokba harmadik fél részére /kivéve a bevont szakértők/ betekintést
nem enged. Az elkészült anyagot kizárólag Megbízónak adja át.
_____________________________________________

§

_____________________________________________

__________________________________________________________
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III. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
1./ Megbízó a feladat sikeres elvégzéséhez szükséges adatokat és a dokumentumokat az
egyeztetés szerinti időpontra, de mindenképpen olyan módon szolgáltatja, hogy Megbízott, és
annak munkatársai által vállalt kötelezettségeinek eleget tehessenek.
2./ Megbízó köteles a feladat elvégzéséhez szükséges azon mellékleteket összegyűjteni, és
Megbízott rendelkezésére bocsátani, amelyek általa beszerezhetőek.
3./ Megbízó harmadik fél részére az elkészített szakmai tervet nem adhatja át, nem oszthatja
meg. A szakmai terv a Megbízott szellemi tulajdona, melyet a Megbízó kizárólag az EFOP2.1.2-16 Felhívásra beadásra kerülő pályázatához használhat fel.
_____________________________________________

§

_____________________________________________

IV. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
1./ Szerződő felek a feladat elvégzése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást
minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, a határidők megtartására hatással
lehet. Rendkívüli helyzetben közösen állapodnak meg a szükséges intézkedésekről.
2./ Amennyiben a munka elvégzéséhez az 1. pontban meghatározottakon kívül további
adatokra, információkra lenne szükség, Megbízó azokat olyan, Megbízottal közösen
megállapított időpontban adja meg, hogy Megbízott kötelezettségeinek a vállalt határidőre
eleget tehessen.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munka során egymásról, vagy egymás üzleti
partnereiről tudomásukra jutott információkat, adatokat üzleti titokként, bizalmasan kezelik,
azokkal semmilyen módon nem élnek vissza. A felek kijelentik, hogy a titoktartási
kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely azonnali hatályú
felmondást von maga után.
3./ Megbízónál a szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére feljogosított személy:
Janiczak Dávid
4./ A Megbízottnál a szerződéssel kapcsolatosan jognyilatkozat tételére feljogosított személy
Harangozó Zsolt
_____________________________________________

§

_____________________________________________

V. A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA
Megbízott köteles jelen szerződésben vállalt teendőket legkésőbb a Pályázati felhívásban
megjelölt beadási határidő lejárta előtt kettő nappal elvégezni.
_____________________________________________

§

_____________________________________________

VI. MEGBÍZÁSI DÍJ
1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat megillető megbízási díj a szakmai
terv elkészítésére bruttó 2.800.000,-Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázezer Ft.

__________________________________________________________
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2./ A feladatok elvégzését követően Megbízott jogosult a megbízási díjról számlát kiállítani,
melyet Megbízó a számla befogadását követő nyolc napon belül köteles megfizetni Megbízott
részére.
_____________________________________________

§

_____________________________________________

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ Ha a felek bármelyike a szerződést bármilyen okból egyoldalúan felmondja, akkor köteles
megtéríteni a másik félnek az ebből eredő kárát.
2./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
3./ Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a szerződés szempontjából érvényét veszíti a felek
közötti, korábban történt minden előzetes megállapodás, jegyzőkönyv, vagy szóbeli egyezség,
melyek helyébe jelen szerződés lép hatályba.
4./ Felek rögzítik, hogy a megbízás során felmerülő bármely vitás kérdést elsősorban békés
tárgyalás útján intézik el. Amennyiben a tárgyalás eredménytelenül zárulna, úgy felek kikötik
a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és
saját kezűleg írták alá.
Kelt, 2017. .........................

_________________________
Ózd Kistérség
Többcélú Társulása
MEGBÍZÓ
Képv.: Janiczak Dávid
Társulás Elnöke

_________________________
ECO-MAN Projekt Kft.
MEGBÍZOTT
Képv.: Harangozó Zsolt
ügyvezető

__________________________________________________________

2. melléklet a ……/2017. (X.30.) határozathoz
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 az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a EFOP-2.1.2-16 jelű, Gyerekesély programok
infrastrukturális háttere című 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: Gyerekesély program infrastrukturális támogatása az Ózdi járásban
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:

Ózd Kistérség Többcélú Társulása

Postacím:

3600 Ózd, Városháztér 1.

Székhely:

3600 Ózd, Városháztér 1.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

585521

Adószám:

15585527-1-05

Aláírásra jogosult
képviselője:

Janiczak Dávid

Szervezet neve:

Régió Fejlesztéséért Alapítvány

Postacím:

3521 Miskolc, Tarna u. 2.

Székhely:

3521 Miskolc, Tarna u. 2.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

05-01-0064000

Adószám:

19332510-1-05

Aláírásra jogosult
képviselője:

Papp Zsolt

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Ózd Kistérség Többcélú
Társulását (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:

-

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

..............................................
Janiczak Dávid
Ózd Kistérség Többcélú
Társulása

..............................................
Papp Zsolt
Régió Fejlesztéséért Alapítvány

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:
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