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ELŐTERJESZTÉS 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. május 3. napi ülésére 

 

Tárgy: KEHOP -5.4.1. kódszámú, Szemléletformálási programok megnevezésű pályázat  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

Irányító Hatósága pályázatott hirdetett meg az energiatudatos gondolkodás és életmódot 

elősegítő szemléletformálás célterületén, ezen belül is az energiatakarékos és 

energiahatékonyság valamint a megújuló energia-felhasználás területére összpontosítva. 

  

A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, 

energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, 

illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.  

  

Önállóan támogatható tevékenységek: 

-        intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus 

szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása 

-        települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása 

-        települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való 

közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások fórumok 

szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára 

-        gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé 

integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai 

előkészítése és lebonyolítása 

  

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

-        gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök 

szervezése és lebonyolítása 

-        a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó 

médiakampányok megszervezése és lebonyolítása 

-        a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai 

üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon 

való részvétel támogatása 

-        a kedvezményezett honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a 

projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos 

feltöltése, frissítése 



-        térségi vagy helyi rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, 

játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára 

-         a gyakorlati tanulást elősegítő, a célcsoportot aktívan bevonó, demonstrációs 

elemeket tartalmazó ismeretterjesztő bemutatóhely kialakítása 

  

Pályázat beadására települési önkormányzatok, alap és/vagy középfokú közoktatási intézmény 

és civil szervezetek jogosultak a kiírás szerint. 

  

A pályázható összeg maximum 20.000.000 Ft vissza nem térítendő 100% finanszírozású 

támogatás.   Elszámolható kiadások közé tartozik a projekt előkészítés, 

projektmegvalósításhoz kapcsolódó rendezvények, és a horizontális tevékenységek (mint 

projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság és marketing) költségei. 

  

A pályázat beadásának határideje: 2016. június 6. 

  

A szemléletformáló projekt során energiahatékonysággal, megtakarítással, környezettudatos 

hulladékkezeléssel kapcsolatos rendezvényeket kívánunk megvalósítani, különösen a 

gyermekek számára, lehetőség szerint szemléltető bemutatókkal együtt. 

 

A fenti pályázat benyújtásával kapcsolatban az alábbi döntési javaslatokat terjesztem Önök 

elé: 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be a Magyarország Kormánya által meghirdetett KEHOP -

5.4.1. kódszámú, Szemléletformálási programok megnevezésű pályázati kiírásra, maximum 

bruttó 20 millió Ft összegben. 

 

A fejlesztés megvalósítása esetén a maximum 20 millió Ft-os költségvetésű pályázat 100% 

támogatásban részesül, ezért az önkormányzat önerőt a pályázathoz nem biztosít. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a KEHOP -541. kódszámú, 

Szemléletformálási programok megnevezésű pályázati koncepció kidolgozására a Kertészek 

Földje Akciócsoport Egyesületet jelöli ki, amely konzorciumi megállapodás keretében, annak 

tagjaként térítésmentesen vállalja a pályázat elkészítését (0 Ft pályázatírási díj, 0 Ft sikerdíj). 

 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás megkötésére 

a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

III. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a KEHOP -5.4.1. kódszámú, 

Szemléletformálási programok megnevezésű pályázat nyertessége esetén a projektet a 

……………….Alapítvány (………………………..) civil szervezettel együttműködve kívánja 

megvalósítani. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködés érdekében szükséges 

intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2016. május 2. 

 

         dr. Nagy Béla György 

                  polgármester 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László  

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. sz. határozati javaslat melléklete 

 

 

 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatási kérelem benyújtására 

 

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) 

aláírásával a 2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a 

célból, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a 

Szemléletformálási programok (KEHOP-5.4.1) felhívásra (a továbbiakban: felhívás) 

támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban 

foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  

 

 

A támogatási kérelem címe: Szemléletformáló programok megvalósítása Medgyesegyháza 

településen 

 

 

2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 

személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 

megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 

keretei között részt vállalnak: 

 

Szervezet, személy 

neve: 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Postacím: 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1 

Székhely: 5666 Medgyesegyháza Kossuth tér 1 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám)

: 

725217 

Adószám: 15725211-2-04 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

dr. Nagy Béla György polgármester 

Aláírásra jogosult 

adóazonosító jele: 

8320310970 

 

 

Szervezet, személy 

neve: 
Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület 

Postacím: 5663 Medgyesbodzás, Ktr 013/20 

Székhely: 5663 Medgyesbodzás, Ktr 013/20 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám)

: 

04-02-0002741 



Adószám: 18393938-2-04 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Ruck Márton 

Aláírásra jogosult 

adóazonosító jele: 

8361933468 

 

 

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat (képviseli dr Nagy Béla György polgármester)  (a továbbiakban 

Vezető-t) választják. 

 

3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben 

a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a 

konzorciumot képviselje. 

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  

A Tagok kijelentik, hogy jelen Megállapodás hatálya alatt keletkezett meghatalmazást a 

mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/B. §-

ban előírtak szerint az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített 

nyomtatványon legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentik 

 

4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 

kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 

érdekében együttműködnek. 

 

5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési 

megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, 

és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a 

támogatási kérelemben és a támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal 

szerződést kötnek. 

 

6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 

 

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, 

illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást 

kötnek. 

 

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 

elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

8. A Tagok egyéb megállapodásai: 

 konzorciumvezető (önkormányzat) kötelezettséget 

vállal a pályázat előkészítésére, beadására, megvalósítására 



 konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesület) kötelezettséget vállal a pályázat benyújtását lehetővé tevő 

megvalósíthatósági tanulmány ingyenes elkészítésére, a pályázat ingyenes 

elkészítésére, a projekt megvalósítás ingyenes segítésére, a kifizetési kérelmek 

szakértői támogatására 

 A felek kinyilvánítják, hogy a szemléletformáló 

programmal segítik a Calendula-terv megvalósulását 

 konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesület) kötelezettséget vállal a térségi innovációs verseny megszervezésére, 

lebonyolítására 

 konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesület) kötelezettséget vállal a térségben megvalósuló szemléletformáló 

kampányok koordinálására, Helyi Fejlesztési Stratégiának megfelelés biztosítására,  

 a konzorciumi tagok együttműködésének az 

ellehetetlenülése esetén a konzorciumi tag (Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület) 

a pályázat előkészítési munkájáért 500 000Ft + ÁFA díjazásra jogosult.  

 

 

 

 

Konzorcium vezetője 

 

………………………………… 

dr Nagy Béla György 

polgármester 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 

 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma 

 

 

2016.04….. 

konzorciumi tag 

 

…………………………………. 

Ruck Márton 

Elnök 

 

Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesület 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

 

2016.04. 

 


