Javaslat
támogatási kérelem benyújtására a TOP-7.1.1-16-H-039-1 kódszámú, „KÖSZI TÉR! – A
városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló helyszínek
fejlesztése” című felhívásra

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály
Ózd, 2020. július 9.

A HAJÓZD Helyi Akciócsoport felhívást tett közzé a TOP-7.1.1-16-H-039-1 kódszámú, „ KÖSZI
TÉR! – A városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló
helyszínek fejlesztése” című pályázatra vonatkozóan, melynek keretében Ózd Város
Önkormányzata sport és szabadidős fejlesztéseket kíván megvalósítani Ózd pihenésre,
kikapcsolódásra alkalmas, az Integrált Településfejlesztési Stratégiájában erre a célra kijelölt
Rekreációs Övezeti Akcióterületen, mely magában foglalja a Városi Stadiont és annak környezetét.
A pályázat elnyerése esetén Ózd Város Önkormányzatának lehetősége nyílik az ózdi Városi Stadion
területén kültéri fitnesz-park kialakítására, a Marosi István Városi Sportcsarnok körüli út
burkolatának felújítására és a mellette lévő nagyparkoló burkolatának megújítására, térburkolattal
történő ellátására.
A TOP-7.1.1-16-H-039-1 pályázati kiírás alapján támogatható tevékenységek a következők:
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) „mOZDulj! PONTOK” létrehozása:
Szabadtéri felnőtt vagy gyerek edző- fitnesz- vagy játék park kialakítása, vagy már meglévő
szabadtéri közösségi helyszínen mozgássegítő vagy játékos eszközök telepítése az alábbi
tevékenységeken keresztül:
- erőnléti és ügyességi eszközből álló kültéri kondicionáló edzésre, sportaktivitásra
alkalmas helyek street-parkok kialakítása,
- szenior mozgássegítő, játékos eszközök telepítése jellemzően idősebb korosztályok által
lakott területeken,
- szabadtéri játékok telepítése vagy játékparkok kialakítása, például sakk, görkorcsolyapálya, petanque stb.
b) „KÖSZI PONT” – Közösségi találkozó és információs pont – kialakítása:
Közösségi találkozási pont kialakítása, mely elősegíti a közösségek kulturális
tevékenységeinek kifejtését, hozzájárul a kisközösségek, valamint kor-, tematika-, illetve
egyéb érdek mentén szerveződő csoportok találkozási pontjának kialakításához, hozzájárul
kulturális információk megosztásához, közösségi együttléthez. E „KÖSZI PONT”
kialakítása kiegészülhet kulturális tartalmak vagy közösségi aktivitások közvetítésével is (pl.:
képújság, infó tábla – Köszi tábla, aktív mobileszközökhöz – QR kód változó tartalmú
hivatkozással, wifi környezet, mobil APP fejlesztési és letöltési, alkalmazási lehetőség stb.).
- Közterületen, szabadtéri közösségi funkcióra épülő, speciális térelemekkel kialakított
közösségi találkozási pont, közösségi tér létrehozása,
- meglévő közösségi funkciót betöltő épület, épületrész átalakítása,
- a szociális háló erősítését és a belső kommunikációt is segítő KÖSZI Táblák kihelyezése,
telepítése.
c) „KÖSZI TÉR” – Közösségi, művészeti, művelődési helyszín – kialakítása:
Közösségi tér kialakítására alkalmas új épület kialakítása, vagy már meglévő használaton
kívüli épületek vagy kapacitásbővítést igénylő épületek, épületrészek művészeti-művelődési,
közösségi helyszínné alakítása az alábbi tevékenységeken keresztül:
- közösségi tér kialakítására alkalmas új épület építése és hozzá kapcsolódó
eszközbeszerzés,
- használaton kívüli terek, épületek közösségi helyszínné alakítása és hozzá kapcsolódó

-

-

eszközbeszerzés,
már meglévő épületben kisebb átalakítást, felújítást igénylő fejlesztés a már működő
kisközösségek, vagy új műhelyek, klubok működésének helybiztosítása céljából és
tevékenységüket támogató eszközpark kialakítása, bővítése,
már meglévő közösségi együttműködést támogató terek továbbfejlesztése, átalakítása pl.:
a távmunka, atipikus önfoglalkoztatás és „digitális nomád” munkakultúrák támogatására,
közös infrastruktúra biztosítására a kreatív szinergiák megteremtődéséhez.

Önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek
a) Projekt előkészítés: támogatási kérelem benyújtásával összefüggő tevékenységek, szakmai
megalapozó tanulmány készítése, műszaki tervdokumentáció készítése, építési engedély beszerzése, egyéb dokumentumok készítése közbeszerzés lefolytatása.
b) Projektmenedzsment: projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsmenti feladatok
ellátása.
c) Sportolást, egészséges életmódot előmozdító eszközök beszerzése: Sportklubnak, sportszervezetnek, sportlétesítmény üzemeltetőjének a sportaktivitást előmozdító eszközparkjának bővítése, minőségi javítása.
d) Meglévő és új sporthelyszínek megközelíthetőségének javítása, akadálymentesítése;
e) Felelős állattartást előmozdító fejlesztések megvalósítása;
f) Mobil közösségi tér kialakítását, közösségi programok megvalósítását szolgáló eszközpark kialakítás, bővítés.
Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása; az akadálymentesítés; szórt azbeszt mentesítése; energiahatékonysági intézkedések.
Egyéb támogathatósági feltételek:
-

A projekt megvalósításának időtávja: maximum 24 hónap.
Fenntartási kötelezettség: 5 év.
A támogatás kizárólag a HAJÓZD Helyi Akció Csoport Irányító Hatóság által elfogadott
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában rögzített földrajzi területén (akcióterület: Ózd közigazgatási területe) megvalósuló fejlesztésekhez vehető igénybe.
Pályázatot kizárólag ózdi székhellyel, vagy telephellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak
be.

Ózd Város Önkormányzata az alábbi műszaki jellegű tevékenységekre nyújt be fejlesztési
igényt:
Önállóan támogatható tevékenységek közül:
a) erőnléti és ügyességi eszközökből álló kültéri kondicionáló edzésre, sportaktivitásra alkalmas helyek, street-parkok kialakítása
b) szabadtéri játékok telepítése vagy játékparkok kialakítása, például sakk, görkorcsolya-pálya,
petanque stb.

Önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek közül:
c) meglévő és új sporthelyszínek megközelíthetőségének javítása, akadálymentesítése
A Városi Stadion területe és a Marosi István Városi Sportcsarnok környezete ezen feltételeknek maximálisan megfelel.
A pályázati keretfeltételekről:
- A TOP-7.1.1-16-H-039-1 felhívás alapján az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás
összege: minimum 500 000 Ft, maximum 79 745 564 Ft.
-

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, mely egy
összegben támogatási előlegként lehívható. Támogatási kérelem benyújtása 2020. július 15től augusztus 14-ig lehetséges.

-

A pályázathoz kötelezően csatolandóak az alábbi dokumentumok:
 Előkészítési dokumentáció (tartalma: részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése, műszaki tervdokumentációk elkészítése, tulajdonviszonyok rendezése, településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása).
 Benyújtandó dokumentumok: komplett műszaki dokumentáció, jogerős építési engedély,
vagy nem építési engedélyköteles tevékenység esetén hatósági igazolás, egyéb hatósági
igazolások, rendezett tulajdonviszonyt igazoló dokumentumok, beszerzési eljárás dokumentumai.

-

A TOP-7.1.1-16-H-039-1 pályázat sikeressége esetén támogatási szerződés aláírására kerül
sor.

A kiválasztott akcióterületen, a Városi Stadion területén és a Marosi István Városi
Sportcsarnok közvetlen környezetében tervezett fejlesztések, korszerűsítések:
-

-

-

-

A projekt átfogó célja a városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és
közösség aktivizáló helyszínek fejlesztése. A városi identitás, újradefiniálása,
élményközpontok, kisközösségi helyek kialakítása, közösségi kezdeményezések városi
elérésének javítása.
Az „erőnléti és ügyességi eszközökből álló kültéri kondicionáló edzésre, sportaktivitásra
alkalmas helyek, street-parkok kialakítása” önállóan támogatható tevékenység keretében a
Városi Stadion (3600 Ózd, Bolyki főút 4.) területén kültéri fitnesz-park kialakítására kerül
sor.
A „szabadtéri játékok telepítése vagy játékparkok kialakítása” önállóan támogatható
tevékenység keretében a Marosi István Városi Sportcsarnok (3600 Ózd, Brassói út 1.) körüli
út burkolatának felújítására kerül sor, melyet követően a terület alkalmassá válik
szabadtéri sportolási lehetőségek végzésére pl: görkorcsolyázásra, kerékpározásra, futásra és
rollerezésre.
A „meglévő és új sporthelyszínek megközelíthetőségének javítása akadálymentesítése”
önállóan nem támogatható, de választható tevékenység keretében a Marosi István Városi
Sportcsarnok melletti nagyparkoló burkolatának megújítására, térburkolattal történő
ellátására kerül sor. A sporttevékenységek biztonságos keretek közötti végzéséhez célszerű a
terület sorompókkal történő lezárása, így az autók csak külön engedéllyel közlekedhetnek
majd a célterületen.

Javaslat:
Ózd Város Önkormányzata a Városi Stadion területén és a Marosi István Városi Sportcsarnok
közvetlen környezetében megvalósuló fejlesztések érdekében nyújtsa be támogatási kérelmét
legfeljebb bruttó 79.740 ezer Ft összegű támogatási igénnyel a TOP 7.1.1-16-H-039-1 „KÖSZI TÉR!
– A városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló helyszínek
fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a TOP 7.1.1-16-H-039-1 kódszámú
pályázati felhívásra beadandó támogatási kérelemmel kapcsolatban hozzon döntést.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2020. (VII.09.) határozata
támogatási kérelem benyújtásáról a TOP-7.1.1-16-H-039-1 kódszámú, „KÖSZI TÉR! – A
városszerkezet új fókuszpontjainak kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló helyszínek
fejlesztése” című felhívásra
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:
1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Ózd Város
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be legfeljebb bruttó 79.740 ezer Ft támogatási
igénnyel a TOP 7.1.1-16-H-039-1 „KÖSZI TÉR! – A városszerkezet új fókuszpontjainak
kialakítása, innovatív és közösség aktivizáló helyszínek fejlesztése” tárgyú felhívásra.
2.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok, és nyertes
pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására.

Felelős:
a támogatási kérelem összeállításáért és benyújtásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
dokumentumok aláírásáért: Polgármester
Határidő: 2020. augusztus 14.

