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Előterjesztés 

TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű 
pályázaton való részvételről 

 

1. előterjesztés száma: 138/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

-  1. melléklet- határozati javaslat  
- 2. melléklet – árajánlat Inno Signio Kft. 
- 3. melléklet – árajánlat Kállay Éva  
- 4. melléklet – árajánlat Székely Nóra 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
 Humánerőforrások Bizottság 
 Gazdálkodási Bizottság 
 Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 

Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé a helyi önkormányzatok, az 
önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások, az egyházak, a civil szervezetek és a nonprofit 
szervezetek részére, a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és 
cselekvőképességének fejlesztése érdekében. 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
 
1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:  
A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt 
további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több 
– a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, 
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kulturális vagy természeti értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-
gazdaság, stb.).  
 
 
2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti 
feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és 
könyvtári intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, 
szervezetek együttműködésével.  

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi 
együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, 
programok, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, 
valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek 
együttműködésével:  
a) közösségi akciók, tevékenységek, események,  
b) programok, folyamatok,  
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,  
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.  
4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok 
közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti 
– részvételi fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns, megújítása, új 
dokumentum létrehozása:  
a) helyi esélyegyenlőségi program,  
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet,  
c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához 
illeszkedő stratégiai dokumentum.  
5. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása 
(infrastruktúra-fejlesztés nélkül).  

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:  
a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a 
közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi 
mag”), szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint 
a közigazgatásban dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel 
biztosítása érdekében;  
b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat 
generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a 
település vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión 
belüli) tanulmányutak, belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.  
 
A felhívás keretében önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:  
 
1. Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns  

2. Nyilvánosság biztosítása  
 
Választható, önállóan nem támogathatók az alábbi tevékenységek:  
 
1. akciók, közösségi tevékenységek, események, programok, folyamatok és együttműködések 
megvalósításához szükséges eszközbeszerzés.  
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2. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés): a TOP keretében vagy egyéb forrásból 
megvalósítani kívánt bármely infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó, partnerségi 
együttműködés módszerén alapuló:  
a. információs kampány;  
b. lakossági tervpályázat;  
c. közösségi tervező műhelyek;  
d. összefoglaló dokumentáció (terv, stratégia, program, koncepció) összeállítása a szakértői 
tervezés és a partnerségi egyeztetés (közösségi tervezés) eredményeinek feldolgozásával; a 
dokumentáció nyilvános elérhetővé tétele.  
3. Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok:  
- helyi bűnmegelőzési stratégiák kidolgozása és megvalósítása;  
- a helyi közösség biztonságérzetét negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas 
módszerek kialakítása, programok, képzések megvalósítása;  
- tudatosságnövelés;  
- a településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát 
növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába;  
- gyors, hatékony védekezési mechanizmusok kidolgozása és alkalmazása;  
- a lakosság biztonságérzetének növelését célzó intézkedések;  
- együttműködés, információáramlás javítása, hálózatépítés;  
- bűnmegelőzési szakemberek, nevelési, oktatási és kulturális intézmények (közművelődési, 
muzeális és könyvtári intézmények), továbbá fenntartóik, valamint civil szervezetek 
együttműködésének fokozása, szakemberek képzése, továbbképzések;  
- az áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a 
bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó 
programok. 
 
4. Közlekedésbiztonsági programok:  
- A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó 
szemléletformáló kampány megvalósítása.  
- Lehetséges szemléletformáló tevékenységek:  
o kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, 
rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;  
o információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ 
szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása;  
o szemléletformáló eszközök beszerzése (pl.: futóbicikli, cargo-kerékpár);  
o Bringázz a munkába, BringaSuli/BringaAkadémia4, „Biztonságosan közlekedni egy élet 
úton” egyedi kerékpáros szemléletformáló kampányainak a megvalósítása (pl.: iskolások, 
óvodások, gépjárművezetők, kerékpárral közlekedők részére, stb.);  
o gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) 
megvalósítása.  
- A szemléletformáló kampánynak nem lehet kizárólagos szemléletformáló vagy oktató része 
rendőrségi kampány.  
 
A pályázaton elnyerhető támogatás 30-60 millió Ft, intenzitás 100%. (A rendelkezésre álló 
megyei keret 595 millió Ft) 
 
A pályázaton az alábbi költségek számolhatók el: 
 
 
1. Projektelőkészítés költségei:  
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a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei:  
- megalapozó dokumentum,  
- egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények  
- szükségletfelmérés, célcsoport elemzése, helyzetfeltárás  
- szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége  
- társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek  
b) Közbeszerzési költségek:  
- közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési 
tanácsadói tevékenység díja  
- közbeszerzési eljárás díja  
c) Egyéb projekt-előkészítéshez kapcsolódó költség  
- munkabér  
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
- személyi jellegű egyéb kifizetések  
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek:  
a) Eszközbeszerzés költsége  
- bekerülési érték  
Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 3.1 fejezetében 
felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan.  
b) Immateriális javak beszerzésének költsége  
- vagyoni értékű jog bekerülési értéke  
- szoftver bekerülési értéke  
- egyéb szellemi termék bekerülési értéke  
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:  
a) Képzéshez kapcsolódó költségek:  
- tananyag fejlesztése, kivitelezése  
- tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, 
regisztrációs díjak  
- képzés költsége résztvevőnként  
b) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:  
- fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége  
- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége  
- egyéb szakértői díjak, tanácsadás költsége  
c) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:  
- marketingeszközök fejlesztése  
- rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek  
- egyéb kommunikációs tevékenységek költségei  
d) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége  
e) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:  
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj  
- szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége  
f) Egyéb szolgáltatási költségek:  
- pl.: rendezvényszervezés és kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 
költségek  
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:  
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:  
- munkabér  
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
- személyi jellegű egyéb kifizetések  
b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:  
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- utazási költség  
- szállásköltség  
- helyi közlekedés költsége  
- napidíj  
Amennyiben a közösségfejlesztési folyamatba a településen helyi közösséggel foglalkozó ember 
kerül bevonásra, annak költsége ezen költségkategória keretében számolható el.  
5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek:  
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  
6. Célcsoport támogatásának költségei:  
a) Célcsoport útiköltsége:  
- utazási költség  
b) Célcsoport képzési költségei:  
- képzéshez kapcsolódó költségek  
- képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség  
- képzés ideje alatt igénybevett gyerekfelügyelet vagy más hozzátartozó 
ápolásának/gondozásának költsége  
7. Projekt menedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a Nemzeti szabályozás 
az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra 
szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok 
számolhatók el a projekt menedzsment keretében:  
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:  
- munkabér  
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok  
- személyi jellegű egyéb kifizetések  
b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:  
- utazási költség  
- szállásköltség  
- helyi közlekedés költségei  
- napidíj  
c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja  
d) Egyéb projektmenedzsment költség:  
- projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége  
- projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége  
8. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)  

9. Tartalék  
 
Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek (ami a projekt elbírálásához 
nélkülözhetetlen):  
1. Megalapozó dokumentum és mellékletei:  
- Célterület elhelyezkedése (térkép)  
- Előzetes célcsoport-elemzés  
- Igényfelmérés (legalább 2 helyi intézmény, szervezet által adott, a projekt szükségességét 
indokló, támogató javaslat)  
- Konzorciumi partnerek szakmai megfelelőségének igazolása  
- A területspecifikus mellékletekben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön 
dokumentum (amennyiben releváns)  
2. Helyzetjelentés (Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok esetén) 
(amennyiben releváns)  
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3. Közlekedésbiztonsági programhoz kapcsolódóan a programok tematikájának, a 
közlekedésbiztonsági tevékenységek és kapcsolódó költségterv bemutatása (amennyiben 
releváns)  
4. Integrált Településfejlesztési Stratégia (amennyiben releváns)  
5. Helyi Esélyegyenlőségi Program  
6. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására  
7. Likviditási terv (amennyiben releváns)  
8. Minőségellenőrzési tanúsítványt, szabályossági tanúsítványt, utó/utólagos ellenőrzési 
jelentés (amennyiben releváns)  
 

Árajánlatok:  
A pályázat benyújtásához szükséges megalapozó dokumentum és szükséges mellékletek 
elkészítésére árajánlatokat kértünk, mely ajánlatok a következők szerint alakulnak: 
 

Ajánlattevő neve Ajánlati ár 
InnoSignio Kft 2.250.000,- Ft+ÁFA= 2.857.500,- Ft 

Kállay Éva 2.400.000,- Ft+ÁFA= br. 3.048.000,- Ft 
Székely Nóra br. 2.900.000,- Ft 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására! 
 
Bicske, 2017. május 3. 
 
 
 
        Tisztelettel: 
 
          Pálffy Károly  
          polgármester 
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1. sz. melléklet a 138/2017. sz. előterjesztéshez 
 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázaton való 
részvételről 

 

Bicske város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és 
kohézió erősítése elnevezésű pályázaton részt kíván venni, ezért a pályázat előkészítésével 
és a szükséges megalapozó dokumentumok elkészítésével megbízza a ………. -t, az 
árajánlatában szereplő bruttó ………… Ft vállalási áron. 

A képviselő-testület a pályázat sikeres lebonyolítása érdekében felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, kötelezettségvállalások aláírására. 

 

Határidő:  2016. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

 







 1

              
 

Bicske Város Önkormányzat  Kelt: 2017.május 11. 

Pálffy Károly polgármester úr részére Tárgy: Ajánlat Bicske város  
Bicske Hősök tere 4. 
2060 

TOP-5.3.1 Helyi identitás és 
kohézió erősítése pályázat  

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Ajánlati felhívásukra és a pályázati feltételek megismerését követően teszünk ajánlatot a TOP-5.3.1-16 kódszámú 
Helyi identitás és kohézió erősítése elnevezésű pályázati felhíváshoz kapcsolódó projekthez pályázat elkészítése és 
pályázati tanácsadás elvégzésére. 
 
Elvégzendő feladatok az alábbiak: 
1. Pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése, benyújtása,, esetleges hiánypótlások kezelése a felhívás és annak mellékletei 

alapján. 
2. Megalapozó Dokumentum elkészítése a segédlet, a módszertani útmutató, valamint a felhívás és mellékletei alapján, 

különösen: 
3. MD-t alátámasztó adatbeszerzés, adatbázis-tevékenység, helyzetfeltárás, elemzés, tanulmányok, részfejezetek 

elkészítése, 
4. MD kötelező tartalmi fejezeteinek elkészítése, 
5. ESZA tevékenységek tervezése és forrásallokáció, 
6. Indikátorok célérték-tervezése, 
7. MD mellékleteinek elkészítése, 
8. MD szükség szerinti módosítása az IH véleményezése alapján 
9. MD elkészítését támogató tevékenységek: 
10. elkészítéshez kapcsolódó tanácsadás, 
11. szervezeti és infrastrukturális feltételek vizsgálata, 
12. partnerség feltárása, szakmai megfelelőség, kapcsolódás és kockázatok elemzése, 
13. illeszkedésvizsgálat a felhívás és a terület-specifikus szempontok szerinti megfeleléshez, 
14. konzultáció és animáció a helyi közösségszervezéshez kapcsolódóan, 
15. előzetes célcsoport elemzés a tervezett tevékenységek által elérendő, megszólítandó célcsoportok meghatározása és 

bemutatása érdekében, 
16. igényfelmérés a projekt szükségességét indokló, támogató helyi intézményi, szervezeti javaslat kapcsán, 
17. MD társadalmasításának támogatása 
Ajánlatunk elkészítésekor azzal számoltunk, hogy a pályázat elkészítéséhez szükség van a felek közötti szoros 
együttműködésre, ezért a megbízónál rendelkezésre álló, vagy az általa beszerezhető adatokat, információkat a 
rendelkezésünkre bocsátja. 

Díj: 2.400.000.- Ft + 648.000.- Ft áfa = 3.048.000.- Ft 
Fizetés a benyújtott pályázat befogadását követően kiállított számla alapján, 8 napon belül. 
Ajánlatunk három hónapig érvényes 
Bízunk abban, hogy ajánlatunkat kedvezőnek találja és hamarosan partnereink között, üdvözölhetjük. 
Székesfehérvár, 2017. május 11. 

 

 

 
 
 

Kállai Éva 
Projekt tanácsadó, ügyvezető 
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