Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. március 23-i ülésére
Pályázati lehetőség – EFOP-4.1.7-16
Megjelent az EFOP-4.1.7-16 azonosító számú „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű pályázati felhívás. A
pályázat lehetőséget ad tanulási, képzési továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség
kialakítására (1. tevékenységtípus). Ennek keretében legalább 15 főből álló csoport
befogadására, leültetésére, egy egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy foglalkoztató
tér kialakítására, illetve korszerűsítésére szeretnénk pályázni. A pályázat keretében a jelenlegi
használaton kívüli pincehelyiség felújítását tervezzük, amely érintené a padlót, falfületeket,
fűtést, elektromosságot, szellőzést, páramentesítést. A pályázat keretében bútorok beszerzésére
is van lehetőség a foglalkoztató termekhez.
A támogatást igénylő a Lajtha László Közhasznú Nonprofit Kft, mint a közművelődési
intézmény fenntartója.
A projekt benyújtási határideje: 2017.05.22.
A támogatás összege: maximum 20 millió forint
Előkészítési költségek:
A pályázat benyújtásához szükséges a tervdokumentáció elkészítése és támogatási kérelemmel
történő benyújtása. A tervezési feladatok elvégzésére (építészet, gépészet, villamos tervek) 3-3
ajánlatok kértünk be, amelyekből a legkedvezőbb:
Építész tervek esetében Sándorfi Róbert építész tervező
Villamos tervek esetében Mándity Miklós villamos tervező
Gépészeti tervek Fekete Kornélia gépész tervező
Összesen tervezés

450.000 Ft
90.000 Ft
127.000 Ft
667.000 Ft

A tervezés díja nyertes pályázat esetében elszámolható a pályázatban, azonban a tervek
elkészítése után ki kell fizetni.
Az előkészítési költségekhez tartozik még a tulajdoni lap, térképmásolat beszerzése, hatósági
igazolások építési tevékenységről, amelynek összege előzetes kalkuláció szerint 33.000 Ft.
Így az előkészítési költségek összege: 700.000 Ft.
Fenntartási kötelezettség: A kedvezményezett vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig (5 év)
évente minimum 3 db nem formális tanulási program szervezését. Igazolás módja: jelenléti
ívek, fényképek. Elvárás 150 fő/év.
A pályázati lehetőségről az önkormányzati bizottságok 2017. március 14-i ülésükön kaptak
tájékoztatást. A pályázat előkészítésére kért összeg tekintetében a bizottságok az alábbi
határozati javaslatot terjesztik a Képviselő-testület elé:
Határozati javaslat
Jánoshalma Város Képviselő–testülete az önkormányzati
költségvetés forráshiányára tekintettel nem tudja biztosítani a

Lajtha László Közhasznú Nonprofit Kft számára az EFOP-4.1.716 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”
elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges előkészítési
költségekre kért 700.000 Ft-ot.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról
értesítse Juhász Zsolt ügyvezetőt.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester
Határidő: 2017. március 31.
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