Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati szabályzata

az európai uniós, hazai és egyéb pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről

1. A szabályozás célja
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek megvalósításához jelentős
kiegészítő anyagi forrást jelentenek a különböző pályázatokon elnyerhető pénzeszközök.
Jelen szabályozás célja az európai uniós, hazai és egyéb szervezetek által kiírt pályázatok
nyújtotta támogatási források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintű
feladatainak meghatározása, különösen a pályázatok benyújtásához szükséges forrás
biztosítására, a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint a megvalósítással és a
beszámoltatással kapcsolatos feladatok ellátására.
2. A szabályozás személyi és tárgyi hatálya, az önerőt igénylő pályázat
fogalommeghatározása
a) Jelen szabályozás hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata által végzett minden pályázati tevékenységre.
b) Pályázati tevékenység minden olyan tevékenység, amely során az
Önkormányzat pályázati felhívásra pályázati anyagot állít össze, nyújt be,
pályázati konzorciumot szervez, pályázatban való részvételi szándékát fejezi
ki, pályázatban foglaltakról szerződést köt, szerződésben foglalt programot
teljesít, valamint a pályázat lezárásakor beszámolási kötelezettségének eleget
tesz.
c) Önerőt igénylő pályázat:
- utófinanszírozott pályázat,
- azon pályázat, amely az előkészítés, a megvalósítás, illetve a
fenntartás szakaszában saját forrást igényel.
3. Pályázati nyilvántartó rendszer
Az Önkormányzat pályázatairól a Polgármesteri Hivatal városfejlesztésért felelős belső
szervezeti egysége (a továbbiakban: városfejlesztésért felelős szervezeti egység)
nyilvántartást vezet, amelyben szerepeltetni kell:
 az előkészítés alatt álló pályázatokat,
 a benyújtott pályázatokat (bírálati szakaszban lévő),
 az elbírált pályázatokat,
 a megvalósítás alatt lévő pályázatokat,
 a megvalósult pályázatokat.
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A városfejlesztésért felelős szervezeti egység a nyilvántartási rendszert naprakészen vezeti
és gondoskodik arról, hogy a nyilvántartás adatai szinkronban legyenek a pénzügyi
információs – előirányzatok, változások, tényadatok – rendszer adataival.
Az előkészítés alatt álló pályázatok között azokat a pályázati javaslatokat kell
szerepeltetni, amelyek a pályázatot kiíró szervezet részére még nem kerültek benyújtásra.
Benyújtott pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, mely a kiíró
részére beadásra került.
Elbírált pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, amely a közreműködő
szervezet részéről elbírálásra került.
Megvalósítás alatt lévő pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni,
amely kapcsán a támogatási szerződés aláírásra került, de még nem történt meg a záró
elszámolás.
Megvalósult pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, amelynél a
közreműködő szervezet a záró elszámolást elfogadta.

4. A pályázati rendszer működése
a) Pályázatfigyelés, pályázati információk biztosítása












A pályázati lehetőségek felkutatása elsősorban a városfejlesztésért felelős szervezeti
egység feladata.
A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályán az osztályvezető által kijelölt köztisztviselő
köteles figyelni az osztály munkájához kapcsolódó pályázati lehetőségeket, ideértve a
városfejlesztésért felelős szervezeti egységtől hozzájuk érkező információkat is.
Az érintett köztisztviselő munkaköri leírásában a pályázatfigyeléssel kapcsolatos
feladatoknak meg kell jelenniük.
Amennyiben az érintett köztisztviselők olyan pályázati kiírást találnak, mely segítheti az
önkormányzati feladatok magasabb szinten történő ellátását, a pályázati szándékot
jelezni kötelesek a városfejlesztésért felelős szervezeti egységnek.

b) Pályázat előkészítése, döntés a pályázati igényekről
Releváns pályázati kiírás megjelenése esetén a városfejlesztésért felelős szervezeti
egység tájékoztatja a jegyzőt és a területért felelős alpolgármestert, akik a pályázat
benyújtásának előkészítéséről döntenek. Az egyeztetés eredményét a városfejlesztésért
felelős szervezeti egység feljegyzésben rögzíti.
Önerőt nem igénylő pályázaton való részvételről a pályázat tárgyköre szerint az SZMSZ
előírásainak megfelelően az illetékes bizottság dönt.
Önerőt igénylő pályázaton való részvételről csak a Közgyűlés dönthet.
Abban az esetben, ha a pályázaton való részvételi szándék beadási határidejéig már
nem lehetséges a Közgyűlés, illetve az SZMSZ szerinti illetékes bizottság összehívása
és a pályázat Közgyűlés/bizottság általi jóváhagyása, akkor benyújtható a pályázat a
polgármester döntésére, amelyet azonban a Közgyűlésnek/bizottságnak utólagosan jóvá
kell hagynia.
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Amennyiben a Közgyűlés/bizottság a pályázat benyújtása mellett dönt, a Közgazdasági
és Adó Osztály közreműködik a pályázat pénzügyi előkészítésével és pénzügyi
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában.
c) Pályázat kidolgozása és benyújtása
A pályázat teljes dokumentációjának elkészítését, beadását a városfejlesztésért felelős
szervezeti egység koordinálja, és felel a pályázati kiírásban meghatározott alaki és
tartalmi követelményeinek betartásáért.
A pályázat elkészítésére a polgármester engedélyével esetenként - előirányzat és forrás
rendelkezésre állása esetén - megbízás alapján külső személy vagy szervezet is
bevonható. Külső személlyel vagy szervezettel kötött szerződésben meg kell határozni a
pályázat szakmai és formai követelményeinek biztosítására vonatkozóan a
pályázatkészítés felelősségét.
A megbízási szerződéseknek az általános követelményeken túl tartalmazniuk kell a
pályázatkészítést végző és a döntéselőkészítési, illetve a döntési jogkörrel rendelkezők
közötti információszolgáltatási kötelezettséget, a felelősségi köröket, pontosan és
egyértelműen az elvégzendő munkát, mérföldköveket, határidőket, a díjazást és annak
kifizetési ütemezését.
A városfejlesztésért felelős szervezeti egység szükség esetén gondoskodik a pályázat
hiánypótlásának határidőben történő benyújtásáról.
d) A pályázatok bírálata, támogatási szerződés előkészítése
A városfejlesztésért felelős szervezeti egység a pályázat elbírálásáról szóló döntésről
haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert, a területért felelős alpolgármestert, a jegyzőt,
a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység vezetőjét, valamint az illetékes
osztályt.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzéséről és a
szerződés aláírásának előkészítéséről a polgármester részére a városfejlesztésért felelős
szervezeti egység gondoskodik.
e) A pályázat megvalósítása
A pályázat végrehajtásának felelőse a városfejlesztésért felelős szervezeti egység,
amellyel a megvalósítás során a Polgármesteri Hivatal valamennyi illetékes szervezeti
egysége köteles együttműködni.
A városfejlesztésért felelős szervezeti egység kidolgozza a pályázat megvalósításának
menetét.
A szerződés tárgya szerint illetékes belső szervezeti egység gondoskodik a megbízási,
vállalkozási szerződések, egyéb megállapodások előkészítéséről.
A megvalósítás folyamatát akadályozó tényező esetén a városfejlesztésért felelős
szervezeti egység azonnal értesíti a jegyzőt/a területért felelős alpolgármestert, aki
azonnal intézkedik annak elhárításáról.
A városfejlesztésért felelős szervezeti egység felelős a projekt előrehaladási
jelentések/beszámolók, valamint az elszámolások elkészítéséért, amelyeket a
támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint kell elkészíteni.
f) Pénzügyi lebonyolítás
A pályázatok pénzügyeit elkülönítetten kell kezelni.
A Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben önálló költségvetési tételsoron
határozza meg az adott évben a pályázatok előkészítésére és a pályázatokban el nem
számolható költségek fedezetére vonatkozó költségvetési előirányzatot. Az előkészítés
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során a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység egyeztet a pályázat
benyújtásáért felelős osztállyal.
A pályázatok előkészítésére és a pályázatokban el nem számolható költségek fedezetére
vonatkozó előirányzat felhasználásáról a pályázat benyújtásáért felelős osztály
előkészítése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló
hatályos utasítás alapján lehet rendelkezni.
A Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben a projektre vonatkozó önálló
költségvetési tételsoron határozza meg az adott évben a Közgyűlés/illetékes bizottság
által jóváhagyott pályázatok önerejére vonatkozó költségvetési előirányzatot. Az
előkészítés során a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység egyeztet a
pályázat benyújtásáért felelős illetékes osztállyal.
Az elnyert támogatás költségvetésbe történő beépítéséről a Közgyűlés dönt, ezáltal a
nyertes projekt a szakmai feladatellátás, az éves költségvetési gazdálkodás szerves
részét képezi.
Abban az esetben, ha a pályázat megvalósítása során a Közgyűlés által meghatározott
önerő előirányzaton túl további önerőre van szükség a pályázat megvalósításához, akkor
a Közgyűlés dönt annak rendelkezésre bocsátásáról illetve a pályázat megváltozott
feltételekkel történő megvalósításáról.
g) A pályázatok nyomon követése (monitoring), ellenőrzése
A pályázatok megvalósulásának időtartama alatt a városfejlesztésért felelős szervezeti
egységnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a pályázat előrehaladását, melyet
vizsgálnia kell a kitűzött célok viszonylatában, fel kell tárnia az esetleges eltéréseket –
különös tekintettel a pályázat költségvetését illetően.
A pályázat benyújtásáért felelős osztály havonta beszámolót készít a jegyző részére, aki
azt a Közgyűlés elé terjeszti.
A pályázatok megvalósításának külső ellenőrzése a jogszabály alapján felhatalmazott
szervezetek, illetve a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egysége által valósul meg.
A városfejlesztésért felelős szervezeti egység feladata annak biztosítása, hogy az
ellenőrzést végzők a szükséges dokumentumokat teljeskörűen megkapják, valamint,
hogy az esetleges hiányosságok felszámolására vonatkozó intézkedéseket
kezdeményezze. A felelőssége továbbá annak ellenőrzése, hogy a projekt
dokumentációja az iktatásban selejtezési időt tekintve olyan irattári jelet kapjon, amely az
ellenőrzési időszak alatt az előírt időre biztosítja a dokumentumok hozzáférhetőségét.
h) Utánkövetési időszak, a pályázat eredményeinek fenntartása
A pályázat megvalósulását követően, az eredmények fenntartásának idejére vállalt
időszakban a városfejlesztésért felelős szervezeti egység feladata a projekt
működésének - pályázat szempont szerinti - további figyelemmel kísérése.
A városfejlesztésért felelős szervezeti egység köteles az utánkövetési tevékenységhez
kapcsolódó, pályázattal összefüggő feladatok ellátásáról gondoskodni.
A pályázatok megvalósulását követően a városfejlesztésért felelős szervezeti egység a
Polgármesteri Hivatal további osztályaival egyeztetve a pályázat eredményei jövőbeni
fenntartásának, üzemeltetésének, használatának érdekében javaslatokat fogalmaz meg
a vezető tisztségviselők számára.
A pályázatok előkészítésében és megvalósításában közreműködők adott projekttel
kapcsolatos felelőssége a megvalósítást követően az utánkövetési és fenntartási időszak
végéig fennáll abban a körben, ami az előkészítés és megvalósítás során a feladatukat
képezte.
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5. Záró rendelkezések
A pályázati szabályzat 2020. november 15-én lép hatályba.
Jelen Pályázati Szabályzat hatályba lépésével a 36/2012. (II.23.) Kgy. számú határozattal
elfogadott Pályázati Szabályzatát hatályát veszti.
Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázatokra a szabályzat hatályba
lépésének napjától alkalmazni kell.

Szombathely, 2020. november 13.

Dr. Nemény András
polgármester

Dr. Károlyi Ákos
jegyző
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