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Pomáz Város onkormányzat Képviselő-testülete az AIaptorvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontjában meghatfuozott hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi C)C(X. törvény 23. $
(2) bekezdésében foglalt szetvezetszabályoző eszközként az alábbi nonnatív hatátozatoÍhozza:

1. A Képviselő-testület jelenhatározat mellékletétképező ,,Pomáz]/áros Önkormányzat
p á|y ázati r en dj é rő l'o szóIő szab ály zato t j őv áhagy j a.

2. A Képviselő-testület felhatalmaZza a polgármestert, hogy az Önkormányzat többségi
befolyása alatt ál|ő gazdasági társaság esetében a szabályzat eIfogadását tanirsító
aiapító i határ ozatot aláírj a.

Határidő: azonnal
Felelős: Leidinger István polgármester
Véerehaitásban közreműködik: Titkársági, Ügyfelszolgálatiés Rendészeti osztáiy
Véerehaitásról ielentést tesz: Titkársági, Ügyfélszol gálati és Rendészeti osáály
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SZABALYZAT
P om áz Váro s Ö nko rm án y zata p ály ázati ren dj érő l

Az önkormányzat áItal ellátandó feladatok, és a fejlesztések megvalósításálroz jelentős kiegészítő
anyagi forrást biztosítanak a kúlönbözó páIyázatokon elnyerhető pénzeszkozök. Pomáz Város
Önkormányzata fejlesztési stratégiáihoz illeszkedő páIyázatok szabályozott rend szerinti
lebonyolítása, a páIyázatokkai kapcsolatos kompetenciák egyérteimű meghatározása, valamint a

pályázatok benyújtásához sztikséges forrás biáosítása, és a pályázatok nyilvántartásának
áttekinthető és ellenőrizhető rendje érdekében az alábbi szabáIyzatot adjuk ki:

I.

Általános rendelkezések

1.) A szabáIyzathatályakiterjed Pomáz Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
valamennyi' az Önkorm ányzat által alapított költségvetési szerv pályázatának előkészítésére,
megvalósítására és nyilvántar1ására fiiggetlenill attól, hogy a pá|yáző szervezet a páIyázat
kedvezmény ezettje,vagy abban partnerként vesz résá. Az Önkorm ányzattöbbségi befolyása
alatt álló gazdasági társaságok páIyázatí tevékenység&e az V. fejezetben, Önkormányzat
részvételévelmÍiködő társulások pá|yázati tevékenységéte a VI. fejezetben foglaltak szerint
terjed ki a SzabályzathatáIya.

2.) A szabdlyzatban szerepIő fogalmak értelmezése:

Fejlesztési és Páiyázati Akcióterv.' az Önkormányzat adott költségvetési évre vonatkozőan
kiemelt jelentőségűnek ítélt fejlesáéseit, ágazati feladatait, és azok megvalósítását támogató
páIyázatokösszességéttarlaImazódokumentum.

Hivatal: Pomázt Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Polgarmesteri Hivatal)

Pályáző szervezeti egység.' a Polgármesteri Hivatal azon szervezeti egysége, ame1y az adott
p áIy ázat e l ő ké s zít é s ét é s ko o rd ináIás át trúézi.

Projekt koordinátor: a projekt Polgárnesterei Hivatalon belüli felelose. Külső
menedzsment szewezet esetén kapcsolattartó az Önkormányzat és a ktilső
menedzsmerú'szervezet köZött. I]'a intézmény vagy gazdasági társaság páIyázik, aI<kor az
önkormányzati kapcsolaftartő'

Projekt team.' Aclott projekt megvalósítására létrehozott munkacsoport, melynek tagjai
lehetnek: projektmenedzser, páIyázat tfugya szerinti szervezeti egység(ek) vezetője,
munkatársai, projektkoordinátor, páIyázatokért felelős szervezeti egység vezetője,
munkatársa, páIyázat előkészítésébe bevont külső partnei', pénzúgyi felelős, önkormányzati
intézmény érintettsége esetén az intézmény vezetője , vagy szakmai munkatársa.

Pénzügyi felelős.' Egy adott projekthez kijelolt pénzügyi_ számviteli- gazdasági végzettségű
munkatárs, akit a jegyző jelöl ki. A pénzügyi felelős feladatait, a kijelolő döntésben' vagy aZ

érintett munkaköri leírás áb an kel1 me ghat ár ozni'

Stratégia dokumentumok.'Városfejlesztési koncepció, integrált Városfejlesáési Stratégia,
Gazdasági progfam' ágazati stratégiák és koncepciók

Szakbizottság.' a pályázat témája alapján annak megtárgyalásÍtra az Szervezett Működési
SzabáIyzatban (továbbiakban SZMSZ) tögzítetthatáskönel rendelkező bizottság(ok).



3') A tervszerű páIyázati tevékenység, a páIyázato\<kal kapcsolatos költségek tervezhetősége
érdekében az Önkormányzat a költségvetési tervezést megalapoző dontések keretében
októberi ülésén Fejlesztési ésPáIyézaIi Akciótervbenhatározzameg a következő költségvetési
évre érvényes fejlesztési és páIyazati irányokat.

4.) A Képviselő-testület jelen szabáIyzatnak a Önkományzat páIyázati tevékenységében való
érvényesülését a belső ellenőtzés utján ellenőrzi. Az ellenőrzés sziikségességéről, az éves
bel ső ellen őrzést tervb e történő beiktatás sal határ oz'

II.

A Fejlesztési és Pályázati Akcióterv megalkotása

L) Az I.1. pontban megjelölt szervezetek' a Polgármesteri Hivat aIpáIyázatokért felelős szervezeti
egysége, továbbá aZ Önkormányzattal e feladatra szerződóses köte1ezettséget válialó
szervezetek folyamatos pályázatfigyelést folytatnak a stratégiai dokumentumokban rögzített
Í-ejlesztési célok megvalósításának, páIyázatútján történő finanszírozása érdekében. A tárgyévi
költségvetési évet követően elérhető pá|yázati lehetőségeket folyamatosan gyűjtik. A közép-
és rövidtávon aktuális fejlesáések, feladatok körét aktualizáI1ák a tátgyév során, és erről
írásban tájékoztatják a Polgármesteri HivataIpályázatokér1felelős szervezeti egységét.

2)Az Önkormányzat következő évre vonatkozó Fejlesztési ésPáIyázati Akcióterv kimunkálása
során a polgármester útmutatásai szerint a Polgármesteri Hivata| páIyázatokért felelős
szewezeti egysége azI.I. pontban figzitett szervezetek pályázati és fejlesztési terveit priorítási
somendbe rendezi, az stratégiai dokumentumokban rogzített célokhoz való illeszkedés,
valamint ellátandÓ fela.c1atok_ szempondábó!. A rendelkezésre á!ló információk alapján
összegzik a prioritási listába felvett páIyázatok önerőigérryét is. Az elkészült listát október 1'
napjáig eljuttatják költségvetési tervezésért felelős szervezeti egység tészére.

3.)A költségvetési tervezést megalapozó clöntések keretében elfogadásra kerülő Fejlesáési és
Pályázati Akciótervet e listából kiindulva kell kimunkálni.

4') Fejlesztési és PáLyázati Akciótervben felelős és határidő megjelölésévelrögzíteni kell azokat
aZ előzetes intézkedéseket tulajdon-rendezés, alapítói döntés, ter'vek készíttetése,
koncepció-alkotás, önrész biztosító hitel felvételéhez szükséges kormányengedély megkérése
etc. - amelyek megvalósítása a majdani pályázat sikerének feltétele.

ilr.

Az onkor mány zat pálry ázatai

1.) P ály ázato k p é nz ii gy i fo rr ús ain ak b izt o s ítás a

a.) Az onkormányzat éves költségvetésének tervezésekor pénzügyi keretet kell biztosítani a
Fejlesáési és PáIyázati Akciótervben nevesített páIyázatok tervezett, valamint páIyázati
tar1aiékot kell elkülöníteni a Fejlesáési és Pályázati Akcióterv készítésekor még nem
ismefi, év közben kiírásra kerülő páIyázatok önerejére' és a szükséges előfinanszírozás
számára.

b.) A páIyázatt keretből tölténő igénylés esetén e szabáIyzat rendelkezései szerint, egyéb
céltartalékokból, alapfeladat ellátására kapott költségvetési keretből történő igénylés esetén
a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben szabályozott módon kell eljárni.
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c.) Az Önkor'rnányzat költségvetésében elkülönített pá|yázati kereten tűl, az Önkormányzat
páIyázataitak benyÍrjtásához sziikséges önerő biztosítható rnég egyéb költségvetési
forrásokbóI, az alapfeladat ellátásár'a kapott költségvetési keretbol (amennyiben eZ aZ

alapt-eladat ellátását nem veszélyeztetl), a Képviselő-testület döntése alap1án hitelbő1.

d.) Ha apályázattátgya intézményi fejlesztés, vagy berrrhéuás, és azt apályázati felhívás nem
záriaki apáIyázaton az Önkorményzat vesz résá.

2.) PályázatJigyelés, a pályúzati igény jóvdhagydsának di)ntés-előkészitése

a.) A páIyázatt lehetőségek felkutatását' Íigyelését elsődlegesen a Polgármesteri Hivatal
páIyázatokér1 felelős szervezeti egysége, az Önkormányzatta| e feladatra szerződéses
kötelezettséget vállalő szetvezetek' valamirÍ. az önkonnányzati intézmények végzik. A
Hivatalon belül a páIyázatfigyeléssel kapcsolatos feladatoknak az érirrtett dolgozó(k)
munkaköri leírásába történő beépítése a munkaköri leírás elkészítéséér't felelős vezető
feiadata.

b')A pályázatfigyeléssel megbízott, az Önkormányzat áIta| megpályázhatő - a Stratégia
clokumentumokban rögzített célok megvalósítását támogató - pályázati lehetőségr'ől
haladéktalanul értesíti feiettesét, valamirrt a páIyázat tátgya szerinti szervezeti egység
vezetójét, aki az alkalmasnak ítéIt pályáZat esetén a Polgármesteri Flivatal páIyázatokért
felelős szeruezeti egységének bevonásával megvizsgáIja a páIyázattal megvalósítható
projekt lehetséges tarÍalmát, tewezett összköltségét, és annak saját forrásigényét, a saját
forrás biáosításának lehetséges alternatívátt, a tervezett fenntartási költséget, valamint a
proj ektbe bevonancló leiretséges partnerek körét.

c')A szervezeti egység vezetője tájékoztatja a polgármestert a pályázatí lehetőségről és a
páIyázatra kidolgozhatÓ projektötletről. A polgármester a Polgármesteri Hir'atal
pályázatokér1 felelős szervezeti egység vezetójével, a pénzigyi és költségvetési iigyekért
felelős szewezetí egység vezetőjével egyeztet és dönt a páIyázati igény döntés
elokészítésének me gindításáró l.

d.)PáIyázati partnerségre irányrrló külső megkeresés esetén a polgármester egyeáet apáIyázat
tfugya szerint iiletékes szervezeti egység, a Polgármesteri Hivatal pályázatokért tblelős
szeruezett egysége és a pénztigyi és költségvetési ügyekért felelős szervezeti egysége
vezetőivel, és dönt apályázathoz csatlakozás döntés-előkészítésének megindításáról.

e') A projektkoordinátort az érintett szetvezett egység vezetőivel egyeztetve a jegyzőjeloli ki.
A projektkoordinátori feladatoknak az érintett dolgozó munkaköri leírásába történő
beépítése a munkaköri leírás elkészítéséért felelős vezető feladata.

f') A projektkoordinátor az elektronikus nyilvántartásban rögzíti apáIyázat ismert adatait.

3.) Döntés a púlyázuton való részvételről

a' ) Amennyiben az önerő vonatkozásában a Képviselő-testiilet önál1ó határozattal
dont' úgy apáIyázaton való részvételről való döntést is a Képviselő-testiilet hozzameg'

b. ) ApáIyázati szándékról a Képviselő_testület a polgármester előterjesztése alapján
apáIyázati projekt tátgyának megfelelo szakbizottság(ok), és a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság általi megtárgyalás után dönt.
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4.) A pttlyázat elkészítése, beaddsa

a) A pályázat elkészítésérol a páIyázati részvételről a Polgármesteri Hivatal döntésben
meghatározott szervezeti egysége, Vagy külső szervezet (továbbiakban: külso pályázatírő)
gondoskodik.

b) A páiyázatot elkészitő szervezeti egység vezetóje, illetőleg külső páIyázatírő nyilatkozni
tartozik arra vonatkozoan, hogy a benyirjtásra kerülő páIyázati anyag megfelel-e
mindenben apáIyázati kiírásnak illetőleg az adott pályázatra vonatkozó előírásoknak. A
nyilatkozat valóságtartaImáért a nyilatkozatot tevőt felelősség terheli, a rá fuányadő
polgári jogi, illetőleg munkajogi szabályok szerint.

c) A Polgármesteri HivataIpályázatokért felelős szervezeti egysége nyomon követi és segíti
apáIyázati anyag kidolgozásét',majd benyújtás előtt véleményezt az elkészültpályázati
anyagot. A páIyázat céljának (számszetúsíthető eredményeinek, indikátorainak) külső
pá|yázatfuő által torténő meghatározása esetén azok tulhatóságáról a pályázat tárgya
szerinti szewezeti egység vezetóje nyilvánít véleményt.

d) A polgármester a páJryázati arryag benyújtásáról akkor is rendelkezhet, ha a b)-c)
pontokban megjelolt ny1latkozat illetve vélemény szerint apáIyázati kiírásnak illetőleg az
adott pá1yázatra vonatkoző eIőításoknak vaió megfelelőség, i11etve a vállalt indikátorok
telj esíthetősége kétséges.

e) A pá|yázatot az Önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá. A páIyázatok
benyújtása a Hivatalon keresztül, vagy a hivatal tájékoztatása mellett történik,
dokumentált és nyomon követhető módon.

+\ L, nálltízqt alhílólÁoó"Ál - o-^oL alf^no.lÁoó*Ál ',^-'' _l''Í-.ílÁ.Á*Ál - ^-^i^l,ll,^^-l'i*Á+^-,'y*.Jgltll vrvllulgJqlv1 urrllgl\ vrrvóoquJ4lwl yqóJ vluL4JlLqoílUl - q PrUJvN!NUUlLtrrlí1Ltrl

ér1esíti atisáségviseiőket, ajegyzőt, valamint apénzúgyiés köitségvetési ügyekért felelős
szervezeti egységet.

g) PáIyázat elutasítása esetén apénzúgyi és költségvetési ügyekért felelős szervezeti egység
feladata a fel nem használt önrész pénzilgyi-számvítelt vtsszavezetése a költségvetési
forrás helyére.

5.) A tdmogatúsi szerződés

a. ) Sikeres pá|yázat esetén az elnyert támogatás biztosításáról szóló támogatási szerződést
aláírás előtt véleményeztetni kell az operatív Szabályzatban foglaltak szerint'

b. ) A támogatási szerződést az Önkormányzatnevében a polgarmester írja alá.

6.) Megvalósítás

a.) A projektek teljes körű megvalósítása az adott projektre vonatkozóan a Hivatal, vagy -
iiyen irányu megbizás esetén - ktilső projektcég feladata. A megvalósítás részleteit az
Önkormányzat és a külső projektcég között az ad,ott projektre megkötött megbízási
szerződés tartaImazza. A szeruodésben rögzíteni kell, hogy a projekt megvalósítása során
történő kötelezettségvállalásoknak a páIyázati kiírásnak, a nyertes páIyázatnak, a
támogatási szerződésnek, illetőleg az adott páIyázatta vonatkozó szabályoknak való
megfelelőségét a menedzsment-feladatokat el1átó szetyezet előzetesen ellenőrizni' és a
megfelelőségrol nyilatkozni tartozik. A nyilatkozat tartalmáért a szervezet kártéIítési
felelősséggel tartozik. A megbizási szerződéshez fliggelékként csatolni kell a projekt
megvalósításának ütemtervét.
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b.) A menedzsment-feladatok ellátására vonatkoző megbízási, vagy munkaszerződésben,
illetve a rnunkaköri leírásban úgzíteni kell a feladatellátáS heti munkarendjét, heti
őraszámát, a fblelosségi kérdéseket, és a projekt iratanyagainak dokumentálási
kovetelrnényeit.

c.) A Hivatal á1tal biztosított projekt teamben résá vevő felelős személyeket (a pénzügyi
felelőst, a monitoring tevékenységet végző felelős személyt, a kapcsolattar1ásér1 felelős
szakembert, stb.) a pályázat tárgya szerinti szewezeti egység vezetője - az érintett
szervezeti egység(ek) vezeÍői javaslatát is figyelembe vevő - írásbeli kezdeményezése
aIap1án a jegyzőjelöli ki'

d.) Amennyiben a projekt megvalósítását külső projektcég végzi,'6gy amegbíző által a c.)
pontban rögzített feladatok ellátásával megbízott személyek kijelölését, az eilenőrzés és

kapcso l attartás rendj ét a megbízási szerző dé sben rö gzíteni kell.

7.) Beszómolds

a. ) A projekt állásfuőL, előrehaladásáról, eredmén1'éről a külső projektmenedzser
tájékoztatója alapján a projektkooldinátor, vagy a belső projektmenedzser készít
beszámolót. A polgármestert igérry szerint, de legalább havonta egySZeI írásban
tájékoztat1a a projektek előrehaladásáról. A Képviselő-testr'iletet és szakbizottságokat a

támo gatás i szerző désben r'ö gzített .j e l entés ek gy akoriság a szerint táj ékoztatj a.

b. ) A beszámolónak tartalmaznia kell legalább a pályázat főbb paranrétereit, a pá|yázat
keretében elvégzett munkát, a megvalósított er'edményeket, a háttalévő felaclatokat, a
pénzügyi keret addigi felhasználását és feIhasználásának tewezett ütemét. valamint a

projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülő akadá|yozó, vagy hátTáItatő

köriilményeket.

c. ) A zárő beszámolóban ki kell fejteni, hogy a projekt mennyire érte el a kitilzött célokat,
illetve, hogy mi1yen további - az eredeti célkitűzésben nem megha|'áro'zoLt - ereclnérryeket
valósított meg. Ismertetni kell a szetződéskötés előtti kiinduló állapotot és a projekt
megvalósításáva| elért állapotot, valamint a továbbfejlesztés lehetőségeit. A zárő
beszámolónak tartalmaznia keII a fenntartási határidőt, és a fenntar1ással kapcsolatos
feladatokat, annak esetleges költségeit is.

8.) Pénziigyi Ie bonyo lítds

a') Ha apályázatkiírója megköveteli, apáIyázatokkal kapcsolatos pénzeket páLyázatonJ<ént

külön, effe a célra elkülönített számlán keil kezelni. Ezen a számltn kell megjelennie a

páIyázat kiírója által nyújtott támogatásból befolyt összegnek. A külön számla
megnyitásával kapcsolatos fe1adatok végrehajtása a pénzügyi és koltségvetési ügyekért
felelős szerv ezeti egység felelős'

b') A pénzügyi és költségvetési iigyekért felelős szervezeti egység a főkönyvi könyvelésében
külön gyiijtőkódot nyit meg minden páIyázathoz, ezen keresztül tör1énik a pÍogíam
könyvelése és pénziigyi nyilvántartása.

c.) ApáIyázatipénzkeret felhasználásátavonatkozó kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés
igazo\ás, ellenjegyzés és utalványozás során az operutív szabáIyzat szerint kell eljarni.

l \   ^^^^^Á--^^^l _Á_-íl^',; F'^l-l^.- €^l^1 --Á-l h^-*, q nán-Lazplác Ác plcz4rmnlác renrlie n
u.r, n rlrvllluáJlll!llL ywLlLuóJ l l!lvlvJ! lvlll q4!l l. 1rvóJ u yvllál\vL!

jogszabáIyi előírásokn ak, az Önkormány zat és a Hivatal belső szabáIyzatainak, továbbá az
adott pály á zatr a h ány ado szerző dé si rendelkezés eknek me gfelelj en'
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e') A menedzsment pénzügyi felelőse - amennyiben erre lehetőség van - köteles az előleg
lehívásáról, illetve a projekt előrehaladtávaI az időszaki elszámolások kapcsán járó
támo gatási források lehívásáról gondoskodni.

9.) Projekt után-kijvetése

a. ) A projekt lezénása utáni után-követési, szabáIyszetű dokumentálási feiadatok ellátása a
pályázat tfugya szerinti szewezeti egység, illetve aZ adott projekt egyedi
projektszerződése alapján ktilsős projektcég feladatkörébe tartozik, együttműkodve a
p ály éuatokért felelő s szetv ezeti e gy sé g gel.

c, ) A pályázat tárgya szerinti szervezeti egység gondoskodik arról, hogy a projekt
fenntartásával kapcsolatos költségek beépüljenek Pomiz Város Önkormányzata éves
költségvetésének tervezésébe. Ennek érdekében - atárgyévet megelőző év december 15.
napjálg - adatot szolgáltat a pénzügyi és költségvetési ügyekért felelős szetyezeti egység
tészére a költségvetés előkészítése során. Fenntartási kötelezettség esetén a páIyázat
tfugya szerinti szervezeti egység vezetó1e bekéri azizemeltető szeruezettől a páIyázatban
vállalt kötelezettségekkel kapcsolatos költségek tervezett összegét a fenntartási időszakra
vonatkozóan évekre bontva.

d'. ) Az rrtán-követési jelentésekről a szakbizottságot - amennyiben azt a szakbizottság kéri -
a p áIy ázat tát gy a s ze rinti szew e zeti e gy s é g táj éko ztatj a'

Önkormányzati fenntartású intézmények pályázatai

1.) Pénziigyiforrdsok

a. ) Amennyiben egy intézmény a páLyázathoz szükséges önrésá és egyéb költségeket
megvalósult többletbevételéből, jóváhagyott költségvetéséből (saját hatáskörű belső
átcsoportosítással) biáosítja, az előirányzat-átcsopor1osítás jogszabályi előírásai szerint
kell eljámia. A költségvetési éven áthúződő páIyázat esetében kotelezettségválla.lás csak a

Kép vi s el ő -te stül et j ó v áhagy ás áv al tö rténhet.

b. ) Azon intézmények, melyek költségvetésükből nem tudják flnanszirozni a páIyázathoz
szükséges önerot és kapcsolódó egyéb koltségeket, pályázatuk benyújtásához az
Önkormányzat költségvetéséből igényelhetnek támogatást.

2.) Ptílyázuffigyel és, a pttly dzati ig ény dö ntés-e lőkés zítés e

a. ) PáIyázatÍigyelésre az iriézményvezető jelöl ki felelőst. A hivatal pályázatokért felelős
szetvezeti egysége ér1esíti azirúézményeket a megnyíló páIyázati lehetőségekről.

b. ) Azirt'ézmény a feladatellátásáhozkapcsolódó páIyázatiszándékátköteles írásban jelezni
a Hivatalnak az adott intézmény fenntar1Ói felügyeletét ellátó szetvezeti egységének, és a
páLyázatokért felelős szervezeti egységnek, megadva a páIyázat felelősének nevét,
elérhetőségét, továbbá azt,hogy apályázat mely intézményi mŰrködési területet támogat
(fejlesáést, intézmény működését, egyéb tevékenységet), és aPáIyázati SzabáIyzat I'
számű mellékletének kitöltésével a tervezett projekt alapadatait biáosítja.

c. ) A Projekt adatlapot apályázat benyújtási határideje elott legalább 30 nappal meg kell
küldeni, ha

IV
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. apáIyázati projekt összköltsége az 5 millió forintot meghaladja, vagy

. a páIyázat fejlesztési célú, vagy ha

, az intézmény a páIyázathoz szükséges onerőt és kapcsolódó egyéb költségeket az

Önkormányzat költsé gvetéséből igényli, valamint ha

. a pályázat megvalósítása, vagy a páIyázatban vállalt fenntar1ási kötelezettség a

költsé gvetés i éven áthuző dik, v agy

. apályázat érvényességéhez a Képviselő-testület támogató döntése szükséges.

Ha a páIyázat beadását a 30 napos határidő megtartása ellehetetleníti, akkor annak
indoklásával a fenti lratáridőtől el lehet térni.

d. ) Amerrrryiben a pályázat irú'ézményi működést vagy egyéb, nem fejlesztési célu
tevékenységet támogat, és az Önkormányzat számáta kötelezettségvál1alással nem jár, a

Projekt adatlapot apáIyázatbeadása előtt legalább 15 munkanappalkellmegküldeni. Ha a
pá|yázat beadását az 15 munkanapos határidő megtartása ellehetetleníti, akkor a fenti
határidőtől a sziikséges mértékben el lehet témi.

e. ) A pályázattárgyaszerint illetékes szervezetiegység vezetőjerájékoztatjaa polgáimester1
a páIyázati szándékról, aki a pénzúgyi és költségvetési ügyekért felelős szeruezetí
egységgel és apályázatokért felelős szervezetiegységgel egyeúet és - hatáskör1ől fiiggően
- dönt, vagy döntésre előterjeszti a Képviselő_testtilethez. Az előterjesztéshez a jelen
Szabályzat 1. sz. mellékletét képező Projekt Adatlapot csatolni kell.

f. ) A pályázatokért felelős szetvezeti egység gondoskodik a projekt ismert adatatnak az
önkormányzat elektronikus nyilvántartási rendszerébe történő felvezetésérő1.

g') A páIyázatokét felelős szetvezeti egység javaslata alapján a jegyző kijelöli a

projektkoordinátort.

j.) Döntés u pdlydzaton való részvételről

a. ) Amennyiben aprojekt cisszkoltsége az70 millió forintot meghaladja,vagy aprojekt éven
túli pénzügyi e1kotelezettséget jelent, illetve a páIyázat er'edményének fenntafi.ása a

költségvetésre hatással lesz, továbbá ha a páIyázat érvényességéhez a Képviselő-testtilet
támogató döntése szükséges, a pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt, éS -
amennyiben ez szükséges - rende1kezik az önrész és szükséges előftnanszirozás
összegének rendelkezésre bocsátásáról' A Képviselő-testület a pályázat tfugya szerinti
szakbizottság és a Pénzugyi és Ellenőrzési Bizottság véleményének ismeretében határoz.

b. ) Aza) pontban nem érintett esetekbe n pályázatbenyújtásáról a polgátmester hatátoz.

4.) A páIytizat elkészítése, beadása

a. ) A pályézat elkészítéséről és beadásáról azlntézmény gondoskodik,

b. ) Pénztigyi szakmai szempontból történő véleményezéste, egyeztetésre, amennyiben azt

az intézmény vezetője kéri, az intézmény pénzügyi referense, valamint a pénzügyi és

költségvetési iigyekért fclclős szervezeti egység vezetője, vagy helyettese jogosult' Egyéb
szakrnai kérclésekben a Polgármesteri HivataI szervezeti egységeitől jogosrrlt véleményt'
iavaslaÍot kérni.J" "-""-' --''

c. ) A páIyázatot aziri'ézmény vezetője írja a|á.
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d. ) A páIyázatelbírálásáról - e1fogadásáról vagy elutasításárÓl - annak kézhezvételét követő
15 napon belül a pályáző intézmény vezetője értesíti páIyazati igény Íárgya szerinti
illetékes szervezeti egységet' amely tqékoztatja a pénzúgyi és költségvetési ügyekért
felelős szervezeti egységet a döntés er'edményéről, amennyiben az Önkormányzat
kötelezettsé get vállalt a p áIy ázatb an.

e. )Pályázat elrrtasítása esetén a pénzügyi és költségvetési ügyekért felelős szetvezett egység
feladata a fel nem használt önrész pénzügyi-számviteIi visszavezetése a költségvetési
forrás helyére.

5.) Támogatási szerződés

a. ) A támogatási szerződést azintézmény vezetője írjaalá.

b. ) A támogatási szerződés ellenjegyzóje a operatív SzabáIyzat szerint az abban
kötelezettségvállalás el1enj egyzőj eként megnevezett személy.

c. ) Az intézmény megküldi az aláírt támogatási szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi
és költségvetési ügyekért felelős szervezeti egység részére, amely azt másolatban
továbbítja a páIyázatokért felelős , és a pá7yázat tárgya szerint illetékes szetvezett egység
számáta'

6.) Megvalósítús

a. ) A projekt előkészítése, bonyolítása és koordinálása az intézmény feladata, melyért az
intézményvezető felel. Az irÍézményvezető egyedi utasításban rögzíti a megvalósítás
felelősségi rendszerét és gondoskodik a feladatoknak az érintett dolgozók munkaköri
leírásában való szerepeltetéséről.

b. ) Amennyiben a projekt értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, továbbá a
Képviselő-testület egyedi döntése alapján a projekt menedzsmentjét részben vagy
egészben az Intézmény is biaos ithatja.

c) Amennyiben a projekt tárgya építési' vagy fejlesáési beruházás - apályázatokért felelős
szeruezetí egység kezdeményezése alapj án - a jegyző a projekt team-be a hivatal
állornárryábÚl a prujekL Lárgya szerinli szakértelemmel rendelkező rrrűszaki szakember1
delegá1.

d. ) A menedzsment feladatok ellátásával beszerzési, közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott külső szervezet is megbízható.

7.) Beszámolás

a. ) Az tntézmény a Polgármestert, és - amennyiben azkétt - a szakbizottságot a támogatási
szerződésben rögzítettjelentések gyakorisága szerint, de legalább 6 havonta tájékoztat1a.

b. ) Az intézmény a projekt lezárása után 30 napon belül megktildi a Szabályzat2. számú,
melléklete szerinti adatlapot a páIyázatokért felelős szervezeti egység tészéte, és abban
tájékoztat a projektben elér1 eredményekről, a megnyert páIyázati pénz felhasználásárőI,
illetve a projekt eredményének következó évrelévekre kiható költségvetési vonzatáról.

c. ) Az intézmény vezetője felelős az adatszolgáltatásokér1 és a kozolt adatok helyességéért.

d. ) A szakbizottságot, valamirt a páIyázat benyújtására vonatkozó - 3. pont szerinti -
döntéshozót projektkoordinátor feladata zétrő beszámolóban tájékoztatni a pro.iekt
megvalósulásáról. A beszámolő az intézménytől kapott adatokon alapul. A bizottsági és
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testületi ülésen azintézményvezetó,vagy az áItalamegjelolt munkatárs koteles jelen lenni
és a proj ektt oI tájékoztatást adni.

8.) Pé nziigy i I e b o ny o líttÍs

A páIyázati pénzkeret (a páIyázat rnegvalósításához felhaszrrált összeg) terhére történő
kötelezettségvállalás és utalványozás azintézmények kötelezettségvállalási rendje szerint
tor1énik. Az intézményvezető - amennyiben a páIyázatban ene lehetőség van - köteles az
előleg lehívásáról' illetve a projekt előrehaladtávaI az időszaki elszámolások kapcsán járó
támogatási fonások lehívásáról gondoskodni.

9.) Projekt utánkövetése

a. ) A projekt Iezárása utáni utánkövetési feladatok ellátása az intézmény feladatkörébe
tar1ozik. Az intézményvezető t-elelőssége, hogy a pályázati dokumentumok megőtzése a
jogszabályban, illetve apáIyázat kiírója vonatkozó útmutatásában előírt ideig és rnódon
megtör1énjen.

b.) Az intézmény kezdernérryezésére a pályázati igény jellege szerinti illetékes szewezeti
egység gondoskodik arrőI, hogy a projekt fenntar1ásával kapcsolatos költségek
beépüljenekPomázVáros Önkormányzata éves költségvetésének tervezetébe. Fenntartási
kötelezettség esetén a páIyáző intézmény a fenntartási jelentések alkalrnával beszámol a

szakbizottságnak apáIyázat utóéletéről amennyiben ezI a bizottság kéri.

c.) Az intézmény megküldi a páLyázatokért felelős szervezeti egységnek a fenntar1ási
jelentést, és a közremŰrködő szervezet arra adott váIaszát.

Önkormányzat ttibbségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok pályázatai

1.) PáIyázati igény jóvált agyósdnak döntés-előkészítése

a. ) Ameruryiben az onkormányzat többségi befolyása alatt áIló gazdasági társaság
pátyázatához az Ör'lkormányzat költségvetéséből igényel támogatást, vagy apályázathoz
az Önkorrnányzat vagyonából kíván igénybe venni vagyoni elemet, pályázati szándékárő|
köteles a pénzügyi és költségvetési ügyekért felelős szewezeti egységet írásban
tájékoztatni, megadva a páIyázat felelősének nevét, eiérhetőségét, és a SzabáIyzat L

számu mellék1etének kitoltésével a tervezett projekt alapadatatt A Projekt adatlapot a
páIyázat benyújtási határideje előtt legalább 60 nappal meg kell küldeni. HaapáIyázat
beadását a 60 napos határidő megtartása ellehetetleníti, akkor a fenti határiclőtől a

szükséges mértékben el lehet térni.

b. ) A pályázati igényről a pénzúgyi és költségvetési ügyekért feleiős szetyezeti egység
vezető1e véleményt kér a projektjavaslat Stratégíai dokurnentumokban úgzített célokhoz
és a Fejlesáési és PáIyázaÍi Akciótervhez valő il1eszkedése tekintetében a projekt tátgya
szerint szervezeti egység vezetójétő|. A véleménnyel együtt tájékoztat1a a polgármestert a
páIyázatí szándékról. A polgármester a pénzugyi és költségvetési ügyekér1 felelős
szervezeti egység és apáIyázattárgya szerinti szervezetí egység vezetőjéve1 egyeáet' és

rendelkezik a páIy ázati igény döntés-előkészítéséről.

c. ) A pénzügyi és költségvetési iigyekért felelős szeruezeti egységen belül kijelölt
projektkoordinátor az elektronikus nyilvántartásban tögzíti apályázat ismert adatait.

V
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2.) Döntés a pálydzati igény tdmoguttísáról

a.) A páIyázati önerő biztosításáról, a pályázathoz kapcsolódó más anyagi kötelezettség
vállalásról' illetőleg az önkormányzati vagyoni elemet érintő páIyázat benyújtásához
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a SZMSZ szeúnt hatáskörrelrendelkező
személy, vagy testület dönt.

b. ) Az előterjesztést a társaság,pályázattátgya szerinti, és apályéaatokért felelős szervezeti
egység kozreműködésével a projektkoordinátor készíti eL. Az előterjesztéshez kitöltve
csatolni kell a SzabáIyzat 1' sz. mellékletét képezó Projekt Adatlapot, valamint a pénzügyi
és költségvetési ügyekért felelőS szervezeti egység véleményét a páIyázati javaslat
Stratégiai dokumentumokban rögzített célokhoz és a Fejlesztési és Pályázati Akciótervhez
való illeszkedésérő1.

c. ) Ha a2'a) pont szerinti döntés a Képviselő-testület hatáskörébe1artozik úgy dontését a
projekt tfugyaszerint illetékes szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
álláspontj ának ismeretében hozza meg.

3.) A pályúzat elkészíÍése, betdása

ApáIyázat elkészítéséért és beadásáért a gazdasági társaság vezetője felelős.

4.) Megvalósítás

a. ) A projekt teljes körű megvalósításáról a gazdasági társaság gondoskodik,

b. ) A menedzsment feladatok ellátásával beszeruési, közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott külső szervezetet is megbízhat.

5.) Beszúruolás

a. ) Az Önkonnányzat anyagi kötelezettség_vállalásával torténő , vagy önkormányzati
vagyoni elemet érintő pályázatokesetében a gazdasági társaság szakbizottságot a bizottság
által me$elolt gyakorisággal, a képviselő-testÍ'iletet a támogatási szeruódésben rögzített
jelcrrtések gyakorisága szerint, cie legalább 6 havonta - tájékoztatja.

b. ) A társaság a projekt Iezárása után 30 napon belül megküldi a SzabáIyzat 2. számu
mel1éklete szerinti adatlapot a páIyázatokért felelős szeruezeti egység tészére, és abban
tájékoztat a projektben elért eredményekről, a megnyert pálryázati pénz felhasználásátőL,
i lletve a proj ekt eredmény ének követk ező évr e l évekre vonatk oző hatásár őI.

c.) A projektkoordinátot zárő beszámolóban tájékoztatja a szakbizottságokat és a 2. pont
szerinti döntéshozót a projekt megvalósulásáról. A beszámolő a gazdasági társaságtó1
kapott adatokon alapul. A bizottsági és testületi ülésen a társaság képviselője kötelesjelen
lenni és a projektrőltájékoztatást adni.

6.) Proj ekt után-követés e

a. ) A projekt Iezérása utáni után-követési feladatok ellátása a gazdasági társaság
feladatkörébe tartozik. A gazdasági társaság vezetőjének felelőssége, hogy a pályázatÍaI
kapcsolatos dokumentumok megőrzése a jogszabályban, illetve a pályázat kiírója
vonatkozó irtmrrtatásában elő ír1 i dei g me gtörténj en.

b. ) A páIyáző gazdasági társaság kezdeményezésére a pénzijgyi és költségvetési ügyekért
felelős szervezeti egység gondoskodik arról, hogy a projekt Í-enntartásával kapcsolatos
költségek beépülj enek Pomáz Város Önkormányzat éves költségvetésének tervezetébe.



c. ) A pályáző gazdasági társaság a fenntartási jelentések alkalmával beszámol a
szakbizottságnak apá|yázat utóéletér"ől, amennyiben ezt a bizottság kéri.

d. ) A páIyáző gazdasági társaság megküldi a polgármesterrrek a fenntartási jeientést és a
közreműködő szervezet arca adott válaszát. Ezzel egyidejtileg a páIyázatokért feielős
szervezeti egység tészéte is megküldi ezen dokumentumokat.

VI.

PomázVáros Önkormányzata részvételével működő önkormányzatitársulások pálryázatai

1. ) P á ly tÍzati ig é ny j óv á lt agy ds d n a k d ö n t é s - e l ők é s zítés e

a.) Amennyiben Pomáz Város Önkormányzatarészvételéve1működő önkormányzati társulás

. pályázatának benyúj tásához, a társulási megállapodás, vagy az adott társulással kötött
megállapodás szerint Pomáz Város onkor:rnányzatának tárnogató döntése szükséges,
vagy

. apályázatmegvalósítása az onkor'rrrányzattőI helytállási kötelezettség vállalását,vagy
a költségvetésébői tör1énő támogatást igényel, vagy

. a társu1ás apályázathoz az Önkormányzat vagyonából kíván igénybe venni vagyoni
elemet,

. vagy egyébként a páIyázat érvényességéhez Pomáz Város Önkormányzatának
támogató döntése szükséges páIyázati szándékáről - apáIyázatbenyujtási határidejét
megelőzóen legalább 60 nappal - tájékoztada a polgármestert, aki intézkedik, hogy a
pénzügyi és költségvetési iigyekéfi felelőS szervezeti egység apáIyázati szándékát jelzó

társulással' illetőleg a társulás páIyázattal érintett intézrnényével egyeztetve a

SzabáIyzat 1. számú mellékletének kitöitésével rögzítse a tervezett projekt alapadatait.
Ha a páIyázat beadását a 60 napos határidő megtartása ellehetetleníti, akkor a fenti
határidőtől a szükséges mértékben el lehet térni.

b. ) A pénzügyi és költségvetési tigyekér1 felelős szervezeti egységen belül kijelolt
projektkoordinátor az elektronikus nyilvántar1ásban rógziti apályázat ismer1 adatait.

2.) Döntés a pályúzati igény tántogatásdról

a. ) A pályazati örrerő biztosításáről, a páIyázathoz kapcsolódó más anyagi kötelezettség
vállalásról, az önkormányzatí vagyoni elemet érinto páIyázat benyújtásához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról illetőleg támogató nyilatkozat rnegadásáról a
Szervezeti és Működési SzabáIyzat szerint hatáskörrel rendelkező személy' vagy testület
dönt. A támogató döntésben rögzíteni kell a Társrrlást terheiő 3-5. pontokban rögzített
kötelezettségeket.

b. ) Az előterjesztést a Társuiás, il1etőleg a Társulás pá|yázattal érintett intézménye, a
pá|yázatjellege szerinti, és apáIyázatokér1felelős szetvezeti egység közremííködésével a
projektkoordinátor készíti eI. Az e1őterjesáéshez kitöltve csatolni kell a Szabályzat 1'' sz.

mellékletét képező Projekt Adatlapot, valamínt a pénzúgyi és költségvetési ügyekér1
felelős szervezeti egység véleményét a páIyázati javaslat Stratógiai dokumentumokban
'^!--:L^u ^!1^1-l^^- !- ^ T:^:1^^-l/^| !^ l.'A1-'A-^l: A l.^:Á+^_''L^- .'^lÁ :ll^^-1,^ÁA^A-AltuBZltct( utrluKlluz g) cr I gJrtrSl'ttrJl trs L 4L!dLaLt .1NLrur.LIvlrul' vdrr,.r rrlLJZI\uut rlrur.

c. ) Ha a2.a) pont szerinti döntés a Képviselő-testület lratáskörébe tartozik úgy clöntését a

1



projekt tárgyaszerint illetékes szakbizottság' valamintaPénzigyi és E1lenőrzési Bizottság
álláspond ának ismeretében hozza meg.

3.) A pdlyázat elkészítése, beadósa, megvalósítúsa

A páIyázat eikészítéséről és beadásáról és szabá1yszerű megvalósításáról a Társulás
gondoskodik.

4.) Beszdmolás

a. ) Az Önkormányzat anyagi kötelezettség-vállalásával tör1énő, vagy önkormányzati
vagyoni elemet érintő pályázatok esetében a Társulás a képviselo-testületet atámogatási
szerződésbenrögzítettjelentések gyakorisága szerint, de legalább 6 havonta -tét1ékoztat1a.

b. ) A Társulás aprojekt lezérását követő 30 napon belül megküldi a SzabáIyzat2. számu
melléklete szerinti adatlapot a páIyázatokért felelős szewezeti egység tészére, és abban
tájékoztat a projektben elért eredményekről, a megnyer1 páIyázati pénz feIhasználásátó|,
il1etve a projekt eredményének következÓ évrclévekre vonatkoző hatásátőI'

5.) Proj ekt utdn-követése

a.) A projekt lezárása utáni után-követési feladatok ellátása a Társulás feladatkörébe
tar1ozik. A Társulás felelőssége, hogy a pályázattal kapcsolatos dokumentumok
megőrzése ajogszabályban, ilietve apáIyázatkiírója vonatkozó útmutatásában előírt ideig
megtörténjen.

b.) A Társrúás kezdeményezésére apénzigyi és költségvetósi ügyekért felelős szetvezeti
egység gondoskodik arrőL, hogy a projekt fenntartásával kapcsolatos költségek
beépüljenek Pomáz Város Önkormány zat éves költségvetésének tervezetébe.

c. ) A Társrrlás a fenntartási jeientések alkalmával beszámo| a szakbizottságnak a páIyázat
utóéletéről, amennyiben ezt a bizottság kéri'

d. ) A Társulás megküldi a polgármester részére a fenntartási jelentést és a közreműködő
szervezet arra ar.lutt váIas'záL, aki e'zL továbbítja apáIyá'zaLokérl' lelelŐs szervezeti egység
részére.

vu.

A p á|y ázati adatok nyilvántartása

1.) A pdlyázati adatok rögzítési, nyilvdntarttisi rendje

a. ) A pályázatokáttekinthetősége, és azadatszolgáltatás érdekében minden, jeIenszabá|yzat
hatálya alá tartozó az onkorm ányzat elektrorriku s pá|yázati nyilvántartási rendszerében
rögzíteni kell.

b. ) A nyilvántar1ásba vett pályázathoz elektronikusan csatolni kell legalább a pá\yázattal
kapcsolatos előterjesztéseket és döntéseket, valamint a páIyázat keretében kötött
szerződések dokumentumait. Ezen túl csatolható még minden olyan dokumentum, melyet
a páLyázat megvalósulása, előrehaladása szempontjából lényegesnek tart a
projektkoordinátor.

c. ) A projektkoordinátorok f-eladata gondoskodni a projektadatok rögzítéséről' és

1



fo lyamato s aktualizá1ás áró i

d. ) Az elektronikus nyilvántartásban adatot csak az aclott projekt projektkoordinátor'a
rö gzíthet, illetve mÓdosítliat.

e. ) Az első adatfelvitelt apáIyázat eiőkészítésér'ől született döntést, vagy aZ orrkorrrrányzati
t'enntar1ásir irrtézménytőI és az Önkorrnányzat többségi be1blyása alatt áI1o gazdasági
társaságától, az Önkotmányzat részvételével milkodő önkormányzati tfusu\ástól kapott
páIyázati bejelentést kovetően kel1 nregtenni az abban a stáciiumban ismefi aclatokkal. Eá
követően folyamatosan rögzíteni ke1l minden ismefité vált újabb aclatot" illetve
adatváItozást, hogy az elektronikrrs nyilvántartás aclatbázisanaptakész legyen.

f. ) Az elektronikrrs nyilvántartás adatbázisába Íblvitt pr'ojektaclatokat az a1ábbi
időtafiamokig meg kell őrizrri:

Tánrogatásban lészesúIt páIyázatok esetében a műszaki és pénztigyi dokumentáció
rrregőrzési kötelezettségének 1ejártát kovető év január 1-ig.

Támogatást nem nyer't pályázatok esetében az elutasítást követő hatoilik év janr"rár 1-
tg.

. PáIyázat tervezésérrek, előkészítésének leállítását elrendelő polgárnesteri dontést
követő év január 1-ig.

. Azonpályázatok esetében, amelyekben az önkolmányzat anyagi köteiezettséget nenr
vállal, csak erkolcsi támogató illetve védnök szerepét tölti be, a nyomon követési jdő

lejártát követő év január i-ig.

Az adatrögzítést végző szervezet, szetvezeti egység vezetójének felzrdata goncloskodrii az
aktualitásrrkat ves áet Í páLy ázatok arclriválás rrtáni tö rlé sérő i'

2. ) A p ti ljl ti za Í i n jl i lv d tt ta rtd'g o rll t b ú zi,s li h o z Il o zzáfér ő k kii re

a. ') Az elektronikus pályázati nyilvántartás adatbázisához teljes körű hozzáférése a
polgármesternek' az alpolgátmestereknek, a jegyzőnek, aljegyzőnek, a pénzrigyi és
költségvetési tigyekér1, valamint a páIyázatokért felelős szervezeti egységek vezetőinek,,
illetve a jegyzó által kijelölt a Hivatal InÍbnnatikai Biztonságt SzabáIyzatában Íbglaltak
szerint krj elölt személyeknek van.

b. ) A szervezeti egységek vezetói az áItaIuI< előkészített, illetve gondozott' továbbá a

Íblügyeletr-ik alá tatozó intézmények által készített páIyázatok köre ítlett rendelkeznek
teljes hozzáférésse1

c' ) A projekt teamtagsa, a projektkoorclinátor, valamint az adatfelvitelre jogosítványt kapott
személy csak az áIta|a felügyelt páLyázatok körében rerrdelkezik hozzáferéssel.

j.) Informcúi kai feladato k

Apá1yázatokért felelős szervezeti egység vezetője áltai kijelölt mrrnkatárs gondoskodik anól,
hogy az irrtbnnatikai nyilvántartási rendszerhezhozzáf&ési lehetőséggelrendelkezőkszámáta
megfelelő lehetőséget biztosítson az adatok rögzítésére, azokba tör1énő betekintésre.



VIIL

Zárő rend'elkezés

1. A Szabá|yzat2)2). szeptember 1. napján lép hatályba.

2. A már futő pá|yázati projektek projekt team_jeinek, projektkoordinátorainak kijelöléséről a
jegyző - a páIyétzatokért felelős szervezeti egység vezetőjének írásbeli javaslata alapján -

SzabáIyzat hatálybalépését követő 15 napon belül gondoskodik.

3' A már fiúó páIyázati projektekre vonatkoző adatokat, illetve dokumentumokat a SzabáIyzat
hatálybalépését követő 30 napon belülkeil az elektronikus nyilvántar1ásban rögzíteni.

4. Az érintett dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgáIatát, a SzabáIyzat hatálybalépését
kovető 30 napon belül kell elvégezni.

Pomén.2020. 29

Leidinger Dr áú

polgármester Jegyzo

Záradék:

ASzabályzatot a Képviselő-testület 12812020 (yilLz7.) számú hatátozatával hagyta jóvá.
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Intézmény/ gazdasági társaság l szervezeti egység
neve

Pályázat címe

Pályázat azonosÍtÓja (kÓdszám / rendeletszám)

A pá|y ázat kötelező ö nko rm ányzati feladat m egvalósításá t
támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Proiekt címe
Proiekt típusa
Pro.iekt leírás
Projekt akcióterülete

P ály ázatl támogatás finanszírozásának
forrása

1. Regionális operatív Program
2, Agazati operatív Program
3. EU alapok
4. Norvég Aiap
5. Sváici A]ap
6. Cé]-címzett állami támogatás
7. Központosított állami tánogatás
8. Alapítványi Tárnogatás
9. Decentral i zált C,élelőirányzatok)

10. Esvéb ésnedis:

Támogatás mértéke 7o

Közreműködő szeryezet

A nroiektsazda neve
Pro i ektlebonyolító szervezet
Proiektvezető neve

Proiektbe bevont partner(ek)
Proiektpa rtnerként a lebonyolító
Proiektpartnerként a proielrtfelelős
Proiekt tervezett kezdése
Pro i ekt terv ezett befej ezése

Tervezett önerő összege

Azönrész forrásigénye (a forrásra vonatkozó
számkódot ad.ja meg)
1' onkormányzat költségvetése
2. Fenntar_tott intézmény l<öltségvetése
3. onkormán y zat gazdasági társaságának
4. Nincs önerőigény kÖltségvetése
5. Egyéb' éspedig:

Projektelszám olás pénzneme

Pro.iekt tervezett összköltsége (Forint)

Pro.jekt becsült fenntartási kiiltsége, kötelező
fenntartás időtartama

PáIyázatt SzabáIyzat 1'. számu melléklete
PROJEKTADATLAP
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P ály ázati szab áIy zat 2. számu mel léklete
ELOREHALADASI ADATLAP

Proiekt címe

AdatszolgáItat intézmény l szewezeti egység l gazdasági

Kitiiltés clátuma

El rehaladási id szak

Proj ekt terv ezett befej ezése (éééé.hh.nn)

Indikátorok kimutatása

Az id szakban
megval sult
mennyiségek

Az idoszakig
realízáIt tényleges

mennyiségek

megállapított mennyiség a
projekt lezárásáig

indikátorok megnevezÓse

Proi ekt eredményét mér
indikátorok, és a p áIy ázat lezfu ásáig

megval sítand és teljesített
mennyiségek (a sorok b víthet k)

A pro"|ekt megval sulása
szempontiáb l fontos,

indikátorokkal nem mért
tevékenységek

A pro.|ekt megval sulása
szempontj áb l fontos események

Mepiegvzések
Problémák

16



ekt címe

Adatszolgáltatr5 intézmény, szervezeti egység

Kittiltés dátu ma íéééé.hh.nn)

El rehaladási idoszak (éééé'hh.nn) - (éééé'lrh.nn)

Pro.i ekt terv ezett befej ezése (éééé.h h.n n)

PENZUGYI KIMUTATASOK
Proiekt teljes kiiltsége:

A PRoJEKT ÖssznsÍrnrT PÉNZÜGYI ELoREHALADÁSA

A nroiekt telies l<iiltsésére vetítve í7o)

A projekt kiiltségvetési évre vonatkoz pénzíigyi el rehaladása

Tárgyévi el irányzat
szege az id szal< végén

Tárgyévi halmozott
felhasználás az
id szalr végén

Kifizetés iisszese

Az el rehaladási
idtíszakban realizált

iisszegek

Az el rehaladási
id szak kezdetéig

rn egvalrísult iisszegek

Tárgyévi
eliiirányzat

beérkezett pá|y ázati támo gatás

Megnevczés
Az el rehaladási id szak kezdetéig realizált ijsszes

kifizet s

A vizsgált idoszalrban realizált kifizctések tisszessége

Projekt teljes pénziigyi el relraladása az
el relraladási id szal< vépére

A ktivetkez id szakra tervezett kifizetések tisszessége

Éves pénzÍigyi adatok bontáslran

Bevételel<

:: l szánrcl lt oá].v ázaÍi támo satás
zl térés

Kiadások
oá\y ázati tarrro ga1ás terlrére el ko lt tt
gáIy áZatí tiimosatás terhére eIszánrolt

zl térés

Öner
f'elhasznált tinr'ész

n


