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Tisztelt Képviselő-testület!

Az  alábbiakban  összefoglaljuk  a  TOP-5.1.2-15-GM1-2016-00003  Pannonhalma
Foglalkoztatási Paktum keretében eddig lezajlott eseményeket

A  pályázatot  a  Pannonhalma  Város  Önkormányzat,  a  megyei  önkormányzat,  a
kormányhivatal és a Szent Márton Járóbeteg központ konzorciuma nyújtott be, „kötelezően
ajánlott” pályázatként 2016.08.31-én, 100 000 000 Ft-os összköltséggel.

A támogatói döntés viszonylag gyorsan megszületett, 2016.12.20-án, ami után a támogatási
szerződés  is  aláírásra  került  1  héten  belül.  A  Tsz  mérföldköveinek  megfelelően  az
önkormányzat  elkészíttette  a  Stratégiát,  valamint  megalakult  a  foglalkoztatási  paktum
2017.06.30-ig,  és  ezzel  a  dátummal  a  projektfejlesztést  lezáró  szerződésmódosítás  is
beküldésre került (a rendszer kiforratlanságát mutatja, hogy volt olyan paktum, ahol a tőlünk
elvárt projektfejlesztést nem kellett lefolytatni…)

A beadott  szerződésmódosításról  2017.11.28-án jött  meg a döntés,  amelyben elfogadták a
beadott  dokumentumokat  azzal,  hogy  7 454 000  Ft-ot  át  kell  csoportosítanunk
megvalósításról  előkészítésre.  Ezzel  kapcsolatban mi  kifogással  éltünk,  mivel  ez  egyrészt
ellentmond a pályázati felhívásnak, és ez a kérdés sem a pályázat értékelésekor, sem a TSZ
kötés során nem merült fel, valamint az országban más paktumok esetében ezek a költségek
nem az  előkészítési  soron kerültek feltüntetésre.  A projekt  esetében ez volt  az  első pont,
amikor  a  pályázati  előírásoknak  való  megfelelés  problémája  felvetődött,  mivel  a  felhívás
szerint a képzési tevékenységeket a TSZ kötést követő 10 hónapon belül meg kell kezdeni, de
eddig  az  időpontig  még  a  döntés  sem  született  meg  az  ennek  előfeltételeként  szolgáló
projektfejlesztés lezárásáról. A döntés kézhezvételét követő 2. napon, 2017.11.30-án kifogást
nyújtottunk  be,  amelyre  érdemi  indoklást  nem  tartalmazó,  elutasító  választ  kaptunk
2018.04.21-én.



Ezt követően merült fel annak a lehetősége, hogy a projektet bölcsőde fejlesztése céljából
visszaadjuk, de ekkorra az önkormányzatnak, illetve az önkormányzati tulajdonú járóbeteg
központnak közel 20 millió Ft-os kiadás volt a projekttel kapcsolatban, ezért ez számunkra
csak akkor lett volna kivitelezhető, ha ezt az összeget kompenzációként megkapjuk, de ez
július végére vált egyértelművé, hogy nem megoldható, ezért a 2018.08.06-án aláírásra került
a  korábban  kifogással  támadott  szerződésmódosítás,  amelyben  vállaltuk  egy  új
szerződésmódosítás  benyújtását  a  költségátcsoportosításra,   valamint  a  projekt  új
ütemezésének összeállítását.

Augusztus során a kormányhivatallal egyeztettük a megvalósítás további lépéseit,  valamint
szeptember 5-én az ütemezéssel kapcsolatos kérdéseket megküldtük a MÁK-nak, ahonnan
szeptember 21-én azt a válaszlevelet kaptuk, hogy az új ütemezést saját hatáskörben el tudják
fogadni, nem szükséges az IH jóváhagyása a módosításhoz.

Ennek  megfelelően  beadtuk  a  szerződésmódosítást  október  2-án,  amire  november  11-én
hiánypótló levelet kaptunk, hogy nem elég a költségátcsoportosítás, amit korábban előírtak, a
ugyanekkora összeggel emeljük meg a projekt összköltségét, és csatoljunk testületi döntést,
hogy ezt a további 7 454 000 Ft-ot is vállaljuk önerőként, valamint azt a tájékoztatást kaptuk,
hogy az új ütemezést mégis megküldik az IH számára jóváhagyásra.

A fenti,  az önkormányzaton kívül álló adminisztrációs problémák miatt  több, mint 1 éves
csúszásban  van  a  projekt,  jelenlegi  elképzeléseink  szerint,  amennyiben  a  Közreműködő
Szervezet és az Irányító Hatóság, ígéretüknek megfelelően soron kívül elbírálja az október 2-
án  beadott  szerződésmódosítási  kérelmünket,  akkor  2019 januárjától  valóban megindulhat
kedvezményezettek foglalkoztatási támogatása.

Ennek  a  döntésnek  az  előfeltétele,  hogy  az  önkormányzat  a  hiánypótlási  felhívásban
előírtaknak megfelelően biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 7 454 000-ot, amely
nem pénzbeli  hozzájárulást,  hanem az önkormányzat alkalmazottainak a projekt keretében
elszámolni kívánt munkaráfordítását jelenti.
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