
A határozati javaslat 1. mellékletét képező Akcióterületi Terv 2013. március 18-ra készül el, ezt 
követően kerül megküldésre a Képviselő-testületi tagok részére. 
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az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítéséről 
szóló 14/2013. (I.24.) határozat módosítására, kiegészítésére 
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Ó z d, 2013. március 19. 
 



A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú, Szociális célú 
városrehabilitáció című pályázati felhívásra Ózd Város Önkormányzata a Képviselő-testület 
14/2013. (I.24.) határozata (1. melléklet) alapján "Szociális célú városrehabilitáció Ózd Velence 
telep és környékén" címmel a benyújtási határidőig pályázatot nyújtott be. 
 
A pályázati kiírás feltételei az alábbiak voltak: 
Támogatás összege: 200-400 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatás 
Támogatási intenzitás: 100% 
Fenntartási kötelezettség előírásai:  
A pályázónak a pályázati kiírásnak megfelelően – a támogatás visszafizetésének terhe mellett – 
vállalni szükséges, hogy a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatással létrehozott 
kapacitásokat, szolgáltatásokat a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja és 
üzemeltetését biztosítja, továbbá a felújított, Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek 
szociális bérlakásait legalább 10 évig szociális bérlakásként működteti. 
A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 15.  
A Képviselő-testület fenti határozata alapján tételesen kidolgozott pályázat véglegesítésre került, 
melynek megvalósítási összköltsége 342.429 e Ft. A pályázat tartalmáról szóló összefoglalót és a 
pályázati költségvetést a 2. melléklet tartalmazza. 
 
A pályázat előkészítésének bruttó költségei az alábbiak szerint alakultak:  
- Akcióterületi terv elkészítése  6.350 e Ft  
- Engedélyezési tervdokumentáció  4.064 e Ft 
- Kiviteli tervdokumentáció  1.778 e Ft 
- Eljárási illetékek     508 e Ft 
Összesen: 12.700 e Ft 
Sikeres pályázat esetén ezen költségek a támogatásból elszámolásra kerülnek. Amennyiben pedig a 
pályázat nem részesül támogatásban ezen költségek értelemszerűen csökkennek (pl.: kiviteli terv 
elkészítése, eljárási illeték elmarad). A pályázathoz azonban a teljes költségre vonatkozóan kell 
kötelezettséget vállalni. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésben e 
feladatra 3.500 e Ft-ot biztosított, a fenti Képviselő-testületi határozat 2. pontját értelemszerűen 
módosítani szükséges. A többletköltségeket a 2013. évi költségvetésben a pályázatok 
előkészítésének költségeire rendelkezésre álló – nem zárolt – 15.000 e Ft terhére lehet 
biztosítani. 
 
A benyújtott pályázat tartalmi felülvizsgálata alapján megküldött hiánypótlás értelmében az 
Akcióterületi Tervet is Képviselő-testületi határozattal kell jóváhagyni, melyet legkésőbb 2013. 
március 19-ig csatolni kell a pályázathoz. Ennek megfelelően szükséges a fenti Képviselő-testületi 
határozat kiegészítése is. 
 

Fentiek figyelembe vételével kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat 
elfogadását. 



 
 









 



H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../2013. (III.19.) határozata 

az ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat előkészítéséről szóló 
14/2013. (I.24.) határozat módosításáról, kiegészítéséről 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a  14/2013. (I.24.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

„2. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkákra – 
Akcióterületi Terv elkészítése, engedélyezési és kiviteli tervek, hatósági engedélyek  
beszerzése, stb.– az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a fenti pályázathoz 
biztosított 3,5 M Ft-ot a pályázatok előkészítésére rendelkezésre álló  keret  terhére 9,2 M 
Ft-tal kiegészíti. Amennyiben a benyújtott pályázat támogatásban részesül, az előkészítő 
munkákra fordított fenti összegek a támogatásból elszámolásra kerülnek.” 

 
2. A Képviselő-testület a 14/2013. (I.24.) határozatot az alábbi 5. ponttal kiegészíti: 

„5.  A Képviselő-testület a határozat 1. mellékletét képező Akcióterületi Tervet az abban foglalt 
tartalommal jóváhagyja.” 

 
3. A 14/2013. (I.24.) határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban 

változatlanul fennmaradnak.  
 
 

Felelős:  Polgármester 
 PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 

Határidő:  azonnal 
 
 


