Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021.(I.29.) határozata

Tárgy: Kisprojekt Alap keretében nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntések

Előkészítő:

Dr. Molnár Miléna aljegyző
Adorján Anett pályázati referens

Oroszlány Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Társulás (továbbiakban Rába- Duna-Vág ETT), a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
(Trnavský samosprávny kraj) és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. által meghirdetett, az
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt
Alap (KPA) pályázati felhívás előző SKHU/WETA/1901 felhívás két fordulójában:
1. Galánta Város Önkormányzatával – „EsterhazyWay” – Galántáról Oroszlányba címmel
10/2020
(I.28)
Kt.
határozata
a
Kisprojekt
Alap
keretében
támogatott
SKHU/WETA/1901/1.1/036 projektről szóló tájékoztatóról, valamint a megvalósításhoz
kapcsolódó önkormányzati döntésekről
2. Vágsellye Város Önkormányzatával – „SafeCycling” – Kerékpározzunk együtt biztonságosan
címmel
26/2020. (II.25.) Kt. határozata a Kisprojekt Alap keretében támogatott SKHU/WETA/1901
pályázatban való részvételről
1. Az „EsterhazyWay” projekt a 2020. évben bekövetkezett COVID-19 vírushelyzet miatt
hosszabbításra került, a projekt záró dátuma: 2021.07.31.
- A pályázat keretében az Oroszlányi Bányászati Múzeumban egy szabadtéri „Bányász
Tematikus Élménypark” építése, illetve telepítése történik. Ez a gyermek közönség részére
készített, játékos formájú, a bányászat és az ahhoz kapcsolódó energiatermelés
szempontjából jellemző, stilizált elemeket és munkafolyamatokat bemutató, kisméretű,
fából készült élményelemeket tartalmaz.
A vállalkozó 2020. októberében kiválasztásra került, illetve vállalkozói szerződés jött létre
az önkormányzat és a vállalkozás között. A kivitelezés megkezdődött, folyamatban van.
2020. decemberében a vállalkozó a szerződése teljesítési idejének 2021.01.15-ről
2021.03.31-re történő módosítását kérte, amely elfogadásra került tekintettel a pályázat
idejének hosszabbodására, valamint a múzeum látogathatóságának korlátozására, mivel
így a megépülő felépítmények nem szenvedik el a téli viszontagságokat.
A Kisprojekt Alap célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű
együttműködések támogatásával, valamint olyan hosszú távú együttműködés
kialakításával és fejlesztésével, amely során a szereplők a helyi/regionális projekteken
keresztül szerzett támogatásokat a határ mindkét oldalán fel tudják használni. Ennek
megfelelően a pályázatban az elemek az alábbiak:
- a két település a fiataljainak (felsőosztályos diákok) egymáshoz való közelítése 8 utazás
által (4-4 településenként), valamint az Eszterházyak történetének, jelentőségének
megismertetése.
A városlátogatások szervezése a vírushelyzet miatt fennálló korlátozások miatt eddig nem
volt lehetséges. Amennyiben ezek a közeljövőben is változatlanok maradnak, akkor a
projekt részbeni újratervezése szükséges. Ezen körülmények, lehetőségek vizsgálata
folyamatos.
- A projekt keretében idegenforgalmi kiadványok készülnek két nyelven, illetve diákok
részére vetélkedővel erősítve.
A szórólapok a városok turisztikai pontjain kerülnek elhelyezésre, illetve letölthetők a
települések honlapjairól, így az ismeretek szélesebb körben megismerhetők. A pályázati
forrás figyelembevételével a szórólapok előkészítése megtörtént, nyomdakész állapotban
vannak.
2. Kerékpározzunk együtt biztonságosan – SafeCycling projekt vezetője Vágsellye Város
Önkormányzata. A projekt megvalósítása eredetileg 2021.06.30-ig szól, azonban ennek
meghosszabbítását kezdeményezzük a vezető partnerrel a fennálló víruskorlátozások miatt.
A pályázat keretében a kerékpáros közlekedés népszerűsítése mellett a közlekedésbiztonsági
célú szemlélet minél korábbi életkorban való formálását tervezzük képzéseken keresztül:
- oktatók, pedagógusok közös képzésen való részvétele, felkészítése, tapasztalatcseréje,
ennek előkészítése megkezdődött (általános iskolák, képzésszervező).
- biztonságos közlekedés elsajátítása érdekében közös kerékpáros segédanyag elkészítése
általános iskolás diákok számára,

-

-

elsősorban alsó tagozatos (1-4. osztály) diákok kerékpár-biztonsági oktatása, de lehetőség
szerint felsőbb tagozatos gyermekek részvételével is,
a képzésen részt vett diákok között verseny szervezése,
kerékpáros kultúra emelésére népszerűsítő közös bebiciklizés megvalósítása a települések
körül szervezett túrákon.
Az utóbbi három pontot a két településről egymáshoz látogató csoportok bevonásával
tervezzük megvalósítani, azonban a városlátogatások szervezését a vírushelyzet miatti
korlátozások veszélyeztethetik.
Amennyiben ezek a közeljövőben is változatlanok maradnak, akkor a projekt részbeni
újratervezése szükséges. Ezen körülmények, lehetőségek vizsgálata folyamatos.
Az oktatáshoz kerékpáros mobilpálya és eszközök beszerzésére (kül- és beltéren
használható oktató pálya, kerékpárok és biztonsági eszközök, pl. sisak) lesz szükség.
Az erre vonatkozó árajánlatkérés folyamatban van.

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021.(I.29.) határozata
a Kisprojekt Alap keretében nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntésekről
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány Város
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Elfogadja az előterjesztésben bemutatott pályázatok előrehaladásáról készített tájékoztatót.
2. Egyetért a projektek megvalósításához szükséges beszerzési eljárások megindításával, az
előterjesztésben foglaltak szerint.
3. A COVID-19 miatt fennálló vírushelyzetből adódóan, a projektek megvalósíthatósága
érdekében intézkedik a projektek ütemtervének felülvizsgálatáról, szükség szerinti
átterveztetéséről.
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