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Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézményés szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
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Tisztelt Képviselő-testület!
Egy új pályázati lehetőség nyílt meg EFOP-4.1.7-16 számon „A közösségi művelődési
intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” címmel.
A pályázat keretében lehetőség van tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és
klubhelyiség kialakítására: Az egész életen át tartó tanulást támogató nem formális
és informális tanulásra alkalmas tanulási, képzési, oktató helyiségek, alkotóművészeti
szakköri helyiségek (pl.: kézműves műhely, digitális művészeti műhely stb.), előadó
művészeti csoportok próbahelyiségeinek (pl. táncpróbaterem, színjátszó köri
próbaterem), audiovizuális ismeretek tanulására alkalmas helyiségek, művelődő
közösségek önképző köreinek, klubjainak klubhelyiségeinek kialakítása, átalakítása,
meglévő helyiség korszerűsítése, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a
tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.)
infrastrukturális fejlesztése, épületbővítés.
A projekt elszámolható összköltsége: 5-20 millió Ft.
Támogatás mértéke: 100%.
A pályázatban elszámolható költségek a következők:
1. Projekt előkészítés
-

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
előzetes tanulmányok, műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok,
látványtervek, kiviteli és
tendertervek (jogszabály, hatóság, felhívás által előírt) műszaki dokumentáció
költsége
hatóság által előírt műszaki dokumentációk, biztonságtechnikai, tűzvédelmei
tervek költségei
szakmai összegzés a fejlesztés indokoltságára műszaki tervek, engedélyezési
dokumentumok,
kiviteli és tendertervek és hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj,
egyéb eljárási költség)
tervellenőr költsége (ha jogszabályköteles az alkalmazása)
igény- és szükséglet felmérés
Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség
egyéb háttértanulmányok, szakvélemények, kimutatások, tanulmányok
készítésének költsége
egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások –
munkabér
egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások –
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
egyéb, a projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások –
személyi jellegű egyéb kifizetések

2. Közbeszerzési költségek
-

közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos költségek (szakmai háttér
dokumentáció)
közbeszerzési szakértő díja
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-

közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordításai – munkabér
közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordításai – foglalkoztatást terhelő
adók, járulékok
közbeszerzési szakértő személyi jellegű ráfordításai – személyi jellegű egyéb
kifizetések

3. Projekt menedzsment költségei
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő
adók, járulékok
- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - személyi jellegű egyéb
kifizetések
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
- utazási költség, csak belföldi, a projekthez szorosan kapcsolódó utazás, helyi
közlekedés költségei
Egyéb projektmenedzsment költség
- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kisértékű eszközök költsége
4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
- munkabér
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
- személyi jellegű egyéb kifizetések
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
- -utazási költség, csak belföldi, a projekthez szorosan kapcsolódó utazás, helyi
közlekedés költsége
A projektmenedzser egyben szakmai vezető is, ezért költségei
Projektmenedzsment költségek ponthoz kapcsolódva számolhatók el.

a
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5. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
- egyéb mérnöki szakértői díjak
- hatóság által előírt műszaki dokumentációk, biztonságtechnikai, tűzvédelmei
tervek költségei
- műszaki tervek, engedélyezési dokumentumok, kiviteli és tendertervek és
hatósági díjai (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség)
- tervellenőr költsége (ha jogszabályköteles az alkalmazása)
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei
- egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett
tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint
- felhívás keretében meghatározott kötelező kommunikációs tevékenységek
Egyéb szolgáltatási költség
- jogi és közjegyzői díjak (pl. biztosítékok)
- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
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-

nem formális oktatási célú eszközök elkészíttetése (indokolt esetben)

6. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
7. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Terület-előkészítési költség
- terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák
költségei
Építéshez kapcsolódó költségek
- átalakítás,
- bővítés,
- felújítás,
- beüzemelési költségek
- a beruházáshoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások költsége
- bontás, hozzáférés, védelem
- telefon, kábelhálózat kiépítése, átalakítása, felújítása
- elektronikai rendszer kiépítése
Eszközbeszerzés költségei
- eszközbeszerzés bekerülési értéke
- gépek, berendezések, felszerelések bekerülési értéke
- a felújított/újonnan épített épület(részek)hez kapcsolódó berendezési
eszközök, felszerelések bekerülési értéke
- irodabútor, foglalkozáshoz, szolgáltatáshoz szükséges egyéb bútorzat,
- nem formális oktatási célú eszközök költségei
Immateriális javak beszerzése
- vagyoni értékű jogok bekerülési értéke (pl. szoftver)
- szellemi termékek felhasználásának joga, licencek bekerülési értéke
8. Általános (rezsi) költség
Egyéb általános (rezsi) költségek:
- kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége, ami a projekthez
kapcsolódik
- bankszámlanyitás és vezetés költsége (ideértve a tranzakciós költségeket is)
- dokumentációs/archiválási költség
9. Adók, közterhek (ide nem értve a levonható áfát)
A projekt keretében a projekt előkészítés, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, a
projektmenedzsment, terület előkészítési, általános (rezsi), könyvvizsgálat,
tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri szolgáltatás tevékenységek
elszámolható költsége összesen nem haladhatja meg az összes elszámolható költség
13,5 %-át.
A pályázatból a kultúrház belső felújítását valósítanánk meg többek között a hang-,
fény-, színpadtechnikai fejlesztéssel, világításkorszerűsítéssel, továbbá az öltözők
korszerűsítésével és fűtés-átalakításával.
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Az eddigi pályázati együttműködések nagyon jó tapasztalataira alapozva, kértem a
Vapaus Kft.-t, hogy küldjön ajánlatot (szerződéstervezetet) a pályázat előkészítésére.
Az ajánlatnak megfelelően, javasolom a Vapaus Kft. megbízását a projekt előkészítési
munkákkal, többek között a pályázat megírásával, a pályázat részeként benyújtandó
szakmai terv és szükségletfelmérés elkészítésével, valamint sikeres pályázat esetén
pedig a kötelező nyilvánosság egyes feladatainak ellátásával.
Az előterjesztéshez mellékelem a Vállalkozási Szerződésnek a tervezetét.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2017. január 17.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2017. (I. 25.) határozata
az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című
pályázaton való részvételről
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az EFOP4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázaton való részvételről” című
előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EFOP4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című pályázati kiírásra pályázatot
nyújt be – 100% támogatási intenzitással, az 5-20 millió Ft elszámolható
költségek között – az önkormányzat tulajdonát képező Eplény 97 hrsz.-ú,
természetben 8413 Eplény, Veszprémi utca 68. szám alatti kultúrház belső
felújításának a megvalósítására, többek között a hang-, fény-,
színpadtechnikai fejlesztésre, világításkorszerűsítésre, továbbá az öltöző
korszerűsítésre és fűtés-átalakításra.
2. A képviselő-testület – a határozat 1. mellékletét képező Vállalkozási
Szerződésnek megfelelően – a Vapaus Kft.-t (9400 Sopron, Lenkey u. 3.) bízza
meg a pályázat elkészítésével, a projekt előkészítés és a megvalósításához
kapcsolódó egyes munkák elvégzésével, egyben felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
3. A képviselő-testület 2. pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződéshez – a
pályázat megírásához, benyújtásához és támogatás esetén, a sikeres
lebonyolításához – kapcsolódó költségeket a 2017. évi költségvetési
rendeletébe beépíti.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. és 4. pontban: 2017. május 22., illetve folyamatosan,
2. pontban: 2017. január 31.
3. pontban: 2017. február 22.

Eplény, 2017. január 25.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

