
ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
„Együttműködési Megállapodás megkötése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-2020-as programozási időszak sikeres lebonyolításának köszönhetően a 2021-2027-es
fejlesztési ciklus esetén is nagy szerepet kapnak a megyei önkormányzatok.

A Kormány célul tűzte ki a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és
projektszintű előkészítési tevékenységek támogatását az előkészítési feladatok gyorsítása, és azok
magasabb színvonalú megvalósítása érdekében. Ezért „A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és
projektszintű előkészítése” címen felhívást tett közre, melyre a Fejér Megyei Önkormányzat az
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel konzorciumban sikeres pályázatot nyújtott
be.

A nyertes pályázat a 2021-27 közötti időszak Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
(TOP Plusz) forrásainak megyei felhasználását készíti elő a pályázat keretében végezhető projekt-
előkészítési tevékenységen belül tervezett megalapozó dokumentumok készítésével a bölcsőde és
óvodafejlesztésre vonatkozóan.

Korábbi igényfelmérés alapján önkormányzatunk jelezte óvodai infrastrukturális fejlesztés iránti
igényét. Nyertes pályázat esetén óvodánk Gárdonyi Tagóvodájának régi épületszárnyát szeretnénk
felújítani, melynek műszaki állapota ezt mindenképpen szükségessé teszi.

Az aktuális pályázatra való felkészülés érdekében az Albensis Kft. a felhívás kapcsán benyújtandó
megalapozó dokumentumot elkészíti számunkra.

Ennek feltétele, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat és az Albensis Kft. konzorciumával történő
megállapodás keretében az önkormányzat az összeállításra kerülő dokumentáció kapcsán szükséges
műszaki tervezési feladatokat elvégezze, a műszaki tartalmat meghatározza, melynek felmerülő
költsége sikeres pályázat esetén elszámolható.

Az Albensis Kft. megküldte számunkra a megállapodás megkötéséhez szükséges Együttműködési
Megállapodás tervezetet, melynek aláírásához Képviselő-testületi döntés szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a fent leírtak alapján szíveskedjenek döntést hozni az
Együttműködési Megállapodás elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése
Fejér megyében című TOP 1.5.1-20 jelű felhívás keretében az Albensis Fejér Megyei
Területfejlesztési Nonprofit Kft., a Fejér Megyei Önkormányzat és Gárdony Város Önkormányzat
között megkötendő mellékelt Együttműködési Megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
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