
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú pályázat megvalósításához 

szükséges garancia nyilatkozatról 

 

 
1. előterjesztés száma: 32/2018 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: -  

 

 

Tisztelt Képviselő -testület! 

 

Önkormányzatunk konzorciumi formában támogatást nyert a Batthyány Kázmér Helyi 

Közösségfejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítására. A pályázat segítségével az alábbi 

tevékenységek valósulhatnak meg: 

• Többfunkciós közösségi terek létrehozása a városrészekben, új közösségi kulturális 

szolgáltatások nyújtására alkalmas nyitott és zárt közösségi terek kialakítása, 

bővítése, átépítése, felújítása, korszerűsítése és eszközfejlesztése révén. Közösségi 

hasznosítású ingatlanok kulturális funkcióinak kialakítása, megerősítése, célközönség 

számára elérhetővé tételüket szolgáló megújítása, aktív rekreációs zöldterületek, 

szabadidős, rendezvény- és élményhelyszínek kialakítása és megújítása. 

• Közösségi kulturális program megszervezése és lebonyolítása meghatározott tematikus 

témában. Közösség alapú gazdálkodási forma, vállalkozási modell kialakítása és 

bevezetése; közösségi élelmiszer-feldolgozó műhely kialakítása; szociális gazdaság 

létrehozása; helyi értéktár, helyi termék program, helyi termékes polc(rendszer), helyi 

termékes bolt kialakítása; kézműves alkotóház létrehozása; bemutató műhely, 

gazdaság kialakítása, valamint ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

• Identitás- és szemléletformáló helyi akciók, rendezvények, programok, kiállítások, 

bemutatók szervezése és lebonyolítása; lokális együttműködési hálózatok kialakítása; 

helyi értékre, motívumra épülő egyedi produkciók kidolgozása; helytörténeti értékek 

múltfeltárása különféle kutatási módszerekkel (pl. családfakutatás, levéltár, 

helytörténeti gyűjtemény, mélyinterjús családtörténet vizsgálat stb.) és az eredmények 

közzététele; lokális interpretáció nemzetközi jó gyakorlatának átvétele és 

meghonosítása; a múlt emlékeinek digitalizálása, helyi médiatár kialakítása és 

közzététele; helytörténeti tematikus út kialakítása és túrák szervezése, valamint 

ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés 



• Identitásformáló városi szintű új nagyrendezvények és programsorozatok 

megszervezése és lebonyolítása; hagyománnyal rendelkező meglévő városi 

nagyrendezvények és programsorozatok időtartamának és programkínálatának 

bővítése, színvonalának emelése; nemzetközi és térségek közötti együttműködések, 

csereprogramok, bilaterális közös események megvalósítása kulturális területen, 

valamint ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

• Online kulturális közösségek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére irányuló 

tevékenységek; kulturális terek és programok, valamint közösségi szolgáltatások 

online elérhetőségének javítására irányuló tevékenységek; közösségi szolgáltatást 

nyújtó mobil applikációk, szoftverek fejlesztése; kulturális, helyi termékekhez vagy 

helyi közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmú elektronikus adatbázisok 

fejlesztése, kereshetőségének javítása és megosztása; közösségi szolgáltatások 

foglalási rendszerének kialakítása és valós bevezetése; számítástechnikai erőforrás-

megosztási projektek kialakítása kulturális vagy közösségi szolgáltatási területen; 

kulturális javak vagy közösségi szolgáltatások létrehozására irányuló társadalmi 

felelősségvállalási és közösségi finanszírozási projektek online tartalmainak 

fejlesztése; ingyenes online képzési rendszerek tartalomfejlesztése online 

keretrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése; egyéb innovatív és virtuális 

kulturális szolgáltatások kialakítása és bevezetése 

 

A pályázati felhívás sajátosságai alapján a HKFS megvalósításához munkaszervezetet kellett 

felállítani, mely munkaszervezeti feladatokat csak civil szervezet láthatja el. 

A konzorciumi partnerek a feladatok ellátására az Összefogás Bicskéért Egyesületet jelölték 

meg. 

A pályázatban, a munkaszervezet feladatainak ellátását fedező 37,5 millió forintot az 

Egyesület abban az esetben kaphatja meg előlegként, ha arra garanciát ajánl fel, vagy az alól 

felmentést kap, melyet a Magyar Államkincstárnál kell igényelni. További lehetőség a 

harmadik fél garanciavállaló nyilatkozata. 

A biztosítékok körét a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.05.) Kormányrendelet 83 

§-a határozza meg. 

Az Egyesület a felmentés elnyeréséhez szükséges előzetes tevékenységet megkezdte, de a 

végrehajtás és szerződéskötés gyorsítása érdekében szükséges az Önkormányzat 

garanciavállaló nyilatkozata. 

 

Bicske, 2018. január 29. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Pálffy Károly 

polgármester 

  

 

 



1. melléklet a 32/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: a TOP-7.1.1-16-2017-00106 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges 

garancia nyilatkozatról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-2017-00106 

azonosítószámú pályázat megvalósítása céljából, az Összefogás Bicskéért Egyesület (a 

továbbiakban: Egyesület) részére történő előleg folyósítás érdekében vállalja, hogy a 2014-

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.05.) Kormányrendelet 83. §-ában foglalt 

garancia adási kötelezettség alóli felmentési kérelem elutasítása esetén, külön megállapodás 

alapján az Egyesületnek garanciát vállal. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a garanciavállaláshoz szükséges 

jognyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat megtegye. 

 

 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 


