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Napirend:
6.)  Beszámoló a  TOP  fejlesztési  és  egyéb  forrásból  megvalósuló
pályázatokról.
Előadó: Kovács Tamás Városgazdálkodási referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A  TSZ  műhelyek  területén tervezett  turisztikai  és  barnamezős  projektek  építése
vonatkozásában  2019.  március  21-én  megérkezett  a  Közbeszerzési  Felügyeleti  Főosztály
támogató  tanúsítványa,  így  2019.  március  30-tól  aláírható  a  vállalkozóval  a  szerződés  és
megtörténhet a munkaterület átadása. Ettől az időponttól kezdődően a szerződés szerint 270
nap áll rendelkezésre a kivitelezésre. A kiállítási tárgyak és az AR/VR tartalmak kivitelezése
ütemezetten zajlik és 2019 júliusára ezek elkészülnek, a vállalkozó szóbeli egyesség alapján
vállalta ezek raktározását az épület elkészültéig. A turisztikai projekt kapcsán már csak az
informatikai eszközök (kiállításhoz szükséges tabletek, számítógépek, VR szemüvegek, tablet
tartó állványok, kivetítők) beszerzése van hátra, az erre vonatkozó közbeszerzést várhatóan a
nyár folyamán indítja meg a Városfejlesztő Kft.

A  Gesztenyés  Horog esetében  rendelkezésre  állnak  a  jogerős  gyenge  áramú  és  víz-
csapadékvíz tervek, a villamos tervek engedélyezése jelenleg zajlik. Ez utóbbi azért húzódott
el,  mivel  a  kiválasztott  világítótestek  gyártását  megszüntették,  ezért  csak  egy  drágább
megoldás  maradt.  Ahhoz,  hogy  a  tervezett  költségvetés  tartható  legyen,  a  kandeláberek
számát  csökkenteni  kellett,  így  módosult  az  engedélyezési  dokumentáció.  A kivitelezésre
vonatkozó közbeszerzést  május  folyamán tervezzük megjelentetni,  a  kivitelezés  várhatóan
augusztusban kezdődhet.

A foglalkoztatási paktum esetében megérkezett az IH engedély a módosításra, a támogatási
szerződés aláírásra került és benyújtottuk a kincstár számára, ennek hatálybalépését követően
lesz lehetőség a támogatások folyósítására. Ahhoz, hogy a hatályos szerződés szerinti 2019.
december  31-es  befejezési  határidő  tartható  legyen,  fokozott  erőfeszítések  szükségesek  a
célcsoport felkutatására és a projektbe történő bevonásukra.

Közvetlen  Brüsszeli  forrásból  támogatást  nyertünk  a  városközpontban  nyílt  Wifi  hálózat
kialakítására.  A  projekt  elindításának  feltétele,  hogy  a  képviselő-testület  kijelölje  azon
cégeknek a körét, akiket meg kíván hívni ajánlattételre. A projekt finanszírozása nem fut az
önkormányzaton keresztül, a vállalkozó a támogatásnyújtótól direktben kapja meg a díjat a
készre jelentést követően, így a projekthez önerőt sem szükséges biztosítani.

Az  első  világháborús  hadisír felújítások  befejeződtek  2019.03.27-én,  az  elszámolás
benyújtásra kerül április  elején.  Az ünnepélyes átadásra célszerű lenne 2019. május 26-án
vasárnap sort keríteni, a magyar hősök napján. 



A  járóbeteg  központ  által  elnyert  85  millió  Ft-os  eszközfejlesztési pályázat  esetében
lezajlott  a  közbeszerzés,  az  5  eszközcsoportból  4  esetében  sikeresen.  A  higiéniai
eszközcsoport  esetében  nem  érkezett  be  ajánlat,  így  erre  vonatkozóan  új  beszerzést  kell
lefolytatni,  emiatt  a  projekt  zárása  2019  június  30-ról  várhatóan  2019.  szeptember  30-ra
módosul.

Mind  az  önkormányzat,  mind  a  városfejlesztő  által  beadott  szlovák-magyar  kisprojekt
támogatásban  részesült,  előbb  pályázat  egy  közösségi  kemence  építését  tartalmazza  a
művelődési  ház  területén,  valamint  ehhez  kapcsolódóan  egy  fesztivált,  utóbbi  a  nyári
Pannonhalma  CAMPUS költségeit  fedezi.  Sajnos  a  pályázat  tisztán  utófinanszírozásos,  a
kifizetési  kérelmek  elbírálása  pedig  várhatóan  legalább  6  hónapot  vesz  igénybe.  Ez  az
önkormányzat esetében likviditási problémákat jelenthet, figyelemmel a projekt 19 179 EUR-
os összköltségére és 2 876 EUR önerejére.

A művelődési házban kialakított  Digitális Jóléti Pontok esetében mind Kocsis-Maár Kinga,
mind  Farkas  Zsuzsanna  sikeresen  elvégezte  a  kötelező  mentori  képzést,  az  informatikai
ismeretek oktatása folyamatosan zajlik  mindkét  intézményben a pályázat  keretében kapott
eszközökön.

Az idei évre a  városfejlesztő által tervezett rendezvények kapcsán az alábbiakról tudunk
beszámolni:

• A  Pannon  Estek  rendezvénysorozat  esetében  az  eladott  jegyek  és  bérletek  száma
egyelőre elmarad a tervezettől,  ezen a továbbiakban erőteljesebb marketinggel és a
bérletek karácsony előtt árusításával lehetne segíteni.

• A Pannonhalma CAMPUS 2019. július 8-tól 28-ig tart,  3 kurzust (Kisvárosi mobil
applikáció  tervezése,  Ökoterrorizmus,  Szépség  szerkezete,  szerkezet  szépsége),
valamint  egy  alkotótábort  tervezünk.  A  kísérőprogramok  az  alábbiak  szerint
alakulnak:

o Július 8. – csapatépítő foglalkozás a résztvevőknek
o Július 9. – Pannon Estek Extra
o Július 10. – Dumaszínház Aranyosi Péterrel és Dombóvári Istvánnal, Import

Impro előadás / eső esetén filmvetítés
o Július 11. – Dumaszínház esőnap / filmvetítés
o Július 12. – A férfiak szexuális világa – színházi előadás
o Július 13. – Záró koncert (B4öff, Magácska, Dj Zöld) 

• Június 22. Kerékpáros kihívás napja – A cél, 1 nap alatt 100 alkalommal feltekerni a
Gesztenyés Horgon keresztül az apátsághoz.

• Szeptember 7 – Családi és teljesítménytúra nap Pannonhalmán
• Szeptember 7-21 Madárijesztő fesztivál Pannonhalmán

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tagjait, hogy tekintsék át a napirendi pontot és tegyék
fel kérdéseiket.

Pannonhalma, 2019. március 26.

Kovács Tamás sk.
      városfejlesztési referens


