Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
(66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2013. szeptember 19-én tartandó ülésére.
„A szociális városrehabilitáció Füzesgyarmaton” projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek
támogatásáról
Az előterjesztést készítette: Csák Zsolt városmenedzser

Tisztelt Képviselő-testület!
Füzesgyarmat Város Önkormányzata támogatási szerződést írt alá 2013. június 19.-én a
„Szociális városrehabilitáció Füzesgyarmaton” pályázat megvalósítására.
A pályázat tervezett összköltsége 267.770.070 Ft, mely 100%-osan elszámolható.
A pályázatban szereplő költségek az alábbi tevékenységek/szolgáltatások lebonyolítását
fedezik:
Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése:
2 984 500 Ft
Kiviteli tervdokumentáció:
3 200 000 Ft
Ksh adatkérés:
317 500 Ft
Hatósági eljárási díjak (engedélyezés):
500 000 Ft
Akcióterületi Terv (ATT) elkészítése:
6 350 000 Ft
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elk.:
6 350 000 Ft
Közbeszerzési lebonyolítás költsége:
1 720 165 Ft
Eszközbeszerzés – ESZI:
2 667 000 Ft
Eszközbeszerzés – Civil Ház:
2 794 000 Ft
Műszaki ellenőrzés:
3 012 015 Ft
1 004 005 Ft
Tervellenőr:
Tervezői művezetés:
1 004 005 Ft
PR:
2 677 770 Ft
Projektmenedzsment:
5 355 541 Ft
Projekt menedzsment programalap lebonyolítás: 1 831 322 Ft
Könyvvizsgálat:
1 270 000 Ft
Közvetlen soft tevékenységek
5 625 000 Ft
(képzések, programok melyeket a pályázók - ESZI és önkormányzat - bonyolít le)
Közvetett soft tevékenységek
18 313 220 Ft
(civil szervezetek közreműködésével megvalósuló programok)
Építés
200 801 027 Ft
Össz.:

267 777 070 Ft
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Az építési beruházásra tervezett összeg a következő részfeladatok elvégzését takarja:
Játszótér építése (BMX Pálya) Áchim utca
10 083 800 Ft
Játszótér építése Bajcsy Zs. u.
8 078 470 Ft
Civil Ház felújítása és bővítése (Klapka u. óvoda)
30 351 406 Ft
ESZI felújítása és bővítése
27 138 078 Ft
Csokonai utcai bérlakások felújítása
31 956 673 Ft
Klapka u. kerékpárút építése
45 859 700 Ft
Somogyi u. (Klapka- Bihari közti szakasz) építése
34 696 400 Ft
Bihari u. (Somogyi-Áchim közti szakasz) javítása
12 636 500 Ft
Össz.:
200 801 027 Ft
/a tervezett összegek az ÁFA-t is tartalmazzák, mely a pályázatban elszámolható/

A városrehabilitációk során a fizikai megújításon kívül a társadalom megújulása érdekében
is tesz önkormányzatunk lépéseket.
A közvetett támogatási rendszer célja, olyan pályázói körök bevonása a pályázati
rendszerbe, melyek az átlagos pályázati eljárások keretében nem, vagy nem hatékonyan
lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni, a helyi közösség bevonását célzó kisebb
közösségi programok (kulturális rendezvények, sportesemények stb.) megvalósítására.
Célunk, hogy a pályázatban vállalt közösségi programok, tevékenységek sikeresen, a helyi
adottságok ismeretében, a helyi célcsoport igényeinek megfelelően valósuljanak meg.
Ennek érdekében a helyi civil szervezetek és egyéb társadalmi szervezetek kerülnek
bevonásra a programok lebonyolítására.
Tehát a közvetett támogatás keretében az önkormányzat –mint közvetítő szervezet- nyújt
támogatást a civil szervezet részére, majd a program költségeit elszámolja a
városrehabilitációs pályázat keretein belül. A rendelkezésre álló keret, melyet a programalap
során önkormányzatunk kezel 18 313 220 Ft, melyből a nyertes civil szerveztek „miniprojekt”-eket fognak végrehajtani. Ez az összeg az előzetes egyeztetés során került
kialakításra azokkal a civil szervezetekkel, akik részt vettek a pályázat kidolgozásában.
Azonban a pályázati útmutató szerint a programokra ezeknek a civil szervezeteknek is kell
pályázni, melyet a pályázati felhívás, útmutató segítségével kell kitölteni és benyújtani.
Az eredményes pályázatokról önkormányzatunk dönt.
Egy civil szervezet részére min. 200.000 max. 3.000.000 Ft támogatás nyújtható az alábbi
programok megvalósítására.
1. Az érintett lakosság bevonását célzó akciók és az információk közzététele
Kiadványok a projektről
3.000.000 Ft
2. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások,
tanfolyamok, képzési programok megvalósítása
Játszóház
1.462.000 Ft
Egészségnapok az akcióterületen
1.200.000 Ft
Hagyományőrző klub
1.250.000 Ft
BMX fesztivál
1.780.000 Ft
Helytörténeti előadássorozat és a
hozzá kapcsolódó tematikus füzetek
1.740.000 Ft
3. Hátrányos helyzetű gyerekek iskolai felzárkóztatásának elősegítése
Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
1.764.000 Ft
4. Környezetvédelmi akciók szervezése
Öko-Suli
729.600 Ft
Tavaszi és őszi nagytakarítás megszervezése
1.470.000 Ft
989.000 Ft
Parlagfű-írtás megszervezése az akcióterületen
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5. Közlekedésbiztonság növelését szolgáló, közlekedőknek szóló közlekedési célú
szemléletformáló kampányok megrendezése
Közlekedésbiztonsági képzés
1.376.680 Ft
Közlekedésbiztonsági vetélkedő
863.600 Ft
6. Bűnmegelőzést elősegítő programok
Drogprevenció
447.040 Ft
Bűnmegelőzési csoportfoglalkozások
241.300 Ft
A pályázatok önkormányzati kiírására a későbbiekben kerül majd sor.
A beérkező pályázatok formai elbírálása után Füzesgyarmat Város Önkormányzata
képviseletében dönteni kell, hogy mely szervezetek részesülhetnek a „mini-projekt”-ek
megvalósítására támogatásban. A döntés után pedig önkormányzatunk fogja visszaigényelni a
civil szervezetek részére nyújtott támogatást. A gyorsabb ügyintézés érdekében ajánlatos
lenne döntéshozó személyként Bere Károly polgármester urat meghatalmazni.
Határozati javaslat:
Füzesgyarmat Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a DAOP-5.1.1-12-2013-0001
kódszámú „Szociális Városrehabilitáció Füzesgyarmaton” elnevezésű pályázat Programalap
felhasználása során az önkormányzat által kiírt „mini-projekt” pályázatok nyerteseit Bere
Károly polgármester úr döntse el a pályázati szabályzat és működési kézikönyv leírásainak
figyelembevételével.
A pályázatok megjelenéséről, ütemezéséről, formai tartalmáról és minden egyéb kérdésben
Bere Károly polgármester úr dönt a pályázati szabályzat és a működési kézikönyv
leírásainak figyelembevételével.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bere Károly polgármester

Bere Károly
polgármester

dr. Makai Sándor
jegyző

