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Konzorciumi megállapodás megkötésére 
 a képviselő-testület 2017. március 31.-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16 támogatási 
konstrukcióban előírtak alapján kérjük a képviselő-testület hozzájárulását a konzorciumi 
megállapodáshoz. 
 
A konzorciumi megállapodás megkötése azért fontos, mert a pályázat benyújtására minimum 
4000 fős népesség szükséges, és ekkor nyerhetünk max. 250 mFt-ot. Rétság számára a kon-
zorcium még a következő előnyökkel járna: 

- költségvetési támogatással nem kell számolni, a pályázat 100 %-os támogatottságú, 
- az önkormányzat költségvetését tehermentesítené, mivel a megvalósítandó programok-

hoz kérnénk pályázati forrást, 
- mivel a legnagyobb részt Rétság kapná, további programszervezőket vehetne fel a kon-

zorcium, Rétságról 2-3 főt. 
- az elnyert pályázati forrást az adott település kapja, így ellenőrizhető annak felhasználá-

sa, 
- a pályázatíró díját a pályázat tartalmazza. 

 
 A pályázat hátrányai: 

- a konzorciumi megoldásból eredő bizonytalanságok (pl.: nem tisztázott a projektmene-
dzser, pénzügyi vezető szerepe, akiket egyébként a konzorcium vezetője alkalmaz, 
stb.), 

- a pályázat díja tisztázatlan, különösen az, hogy kell-e fizetni, ha nem nyer, 
- a konzorcium nem jogképes. 

 
A pályázat benyújtásának első határideje 2017. április 1. (A benyújtás sürgősségét a rendelke-
zésre álló forrás elfogyása indokolja.) 
 
Csatolom az összes, jelenleg rendelkezésemre álló dokumentumot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2017. március 20. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:   nincs 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet, 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LCXXXIX. törvény. 

4. Határozati javaslat:  
                                                                         A változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (...) Kt. határozata az EFOP-
1.5.3-16 – Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térsé-
gek című pályázaton való indulásról: 
 

1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a mellékelt összefoglaló alapján a pályázati kiírást 
megismerte, és az indulásnak elvi, anyagi vagy egyéb akadályát nem látja. 

2. Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat pá-
lyázaton való indulását, a jelzett forrásra konzorciumi pályázat benyújtását. A pályázat 
elutasítása esetén a pályázatíró részére díjat (költséget) nem fizet. 

3. A konzorcium összetétele: 
• Konzorciumvezető: 

 Nagyoroszi Község Önkormányzata 
• Konzorciumi tagok: 

 Borsosberény Község Önkormányzata 
 Horpács Község Önkormányzata 
 Pusztaberki Község Önkormányzata 
 Rétság Város Önkormányzata 

4. Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal teljes körűen 
felhatalmazza Gönczöl József polgármestert a pályázaton való a konzorcium képvisele-
tére, illetve a pályázat benyújtására. A képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármester a konzorciumi szerződés aláírására. 

 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő a pályázat benyújtására: 2017. március 1. – 2017. április 1. 
 
                                                            B változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete nem kíván az EFOP-1.5.3-16 pályázat konzor-
ciumi tagja lenni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 


























































