
E l ı t e r j e s z t é s 

a Képviselı-testület 

 2010. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán 

projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító kiválasztása 

 

Elıterjesztı: Tóth Dezsı polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Város Bölcsıde felújítása és kapacitás bıvítése kapcsán az önkormányzat a 

projektmenedzsment/pénzügyi lebonyolítás feladatok elvégzése érdekében árajánlatot kért be 

3 cégtıl. 

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2010. április 23. napja volt. 

A megjelölt idıpontig 2 cég küldte meg árajánlatát a szóban forgó feladatok elvégzésére 

érdekében: 

 

− OTP Hungaro-Projekt Kft. ajánlata: 1.660.000,- Ft + Áfa 

− Pannon Fejlesztı Kft. ajánlata:         500.000,- Ft + Áfa 

 

A két árajánlat közül egyértelmően a Pannon Fejlesztı Kft. ajánlata a kedvezıbb, javasolom a 

céggel történı szerzıdés megkötését a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsmenti, 

pénzügyi lebonyolítás feladatok ellátása érdekében. 

 

Határozati javaslat: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a KDOP – 

5.2.2/B-09-2009-006 azonosítószámú, Városi Bölcsıde intézményének infrastrukturális 

fejlesztése és kapacitás bıvítése c. pályázat kapcsán vállalkozási szerzıdést köt a Pannon 

Fejlesztı Kft -vel (székhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/a; képviseli: Kiss Kálmán 



ügyvezetı) a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint, a 

projektmenedzsment és pénzügyi lebonyolítói feladatok elvégzése tekintetében. 

 

A vállalkozói díj mértéke: 500.000,- Ft + Áfa, mely összeg 2 részletben kerül kifizetésre: 
 

1. részlet, melynek összege: 250.000,- Ft + 25% ÁFA, 312.500 Ft, esedékessége: a 

megbízási szerzıdés aláírásakor. 

2. részlet, melynek összege: 250.000,- Ft + 25% ÁFA, 312.500 Ft, esedékessége 

legkésıbb 2011. április 30 (vagy legkésıbb a projekt zárójelentés benyújtásáig). 
 
 
A vállalkozói díj forrása ……………………………………………………………………… 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés aláírására. 
 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester, 
  Szörfi István jegyzı 
 
Határidı: 2010. május 17. 
 
 

 

 

Enying, 2010. április 27. 

 

 

Tóth Dezsı 

polgármester 



 

Pannon Fejlesztı Területi és Települési Tervezı, Szervezı és Tanácsadó Kft. 
4026 Debrecen, Piac u. 61. II. emelet – Tel: 52/521-347 – Fax: 52/521-348 
E-mail: info@pannon-fejleszto.hu - www.pannon-fejleszto.hu 
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Tóth Dezsı polgármester úr részére 

 

Enying Város Önkormányzata 

ENYING 

Enying, Kossuth u. 26.  

8130 

2010.április 23. 

 

Tárgy: Ajánlat Enying Város Önkormányzatának „Városi Bölcsıde intézményének 

infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése” címő projektje pályázati 

projektmenedzsment és pénzügyi lebonyolítás munkáinak elvégzésére 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Enying Város Önkormányzata által benyújtott, ROP támogatásból megvalósítani tervezett a 

Közép-Dunántúli Operatív Program keretében, KDOP-2009-5.2.2/B Szociális alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázati kiírásra „Városi Bölcsıde 

intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése” projekt pályázati 

projektmenedzsment és pénzügyi lebonyolítás munkáinak elvégzése tárgyában. A telefonos 

megbeszélésünk során nyert információk alapján összeállítottuk a tárgyi munkák elvégzésére 

vonatkozó ajánlatunkat. 

 

1. AZ AJÁNLAT TÁRGYA: 

Enying Város Önkormányzata által benyújtott, ROP támogatásból megvalósítani tervezett, 

projektje pályázati projektmenedzsment munkáinak elvégzése. 

1. A pályázat benyújtása és a szerzıdéskötés között eltelt idıszakban bekövetkezett 

változások kezelése 

2. A támogatási szerzıdés áttekintése, a szerzıdés elıkészítése 

3. Projekthez kapcsolódó kifizetési kérelmek és egyéb beszámolók, jelentések elkészítése 

a. A projekt tevékenységgel kapcsolatos jelentések elkészítése  

b. A pénzügyi jelentéshez és a kifizetési kérelemhez szükséges információk, bizonyla-

 tok, dokumentumok összegyőjtésének megszervezése. 

c. Az összegyőjtött információk, bizonylatok, dokumentumok ellenırzése. 

d. Az összegyőjtött és ellenırzött információk, bizonylatok, dokumentumok rend-

 szerezése, a kifizetési kérelem formanyomtatványainak kitöltése. 

e. A kifizetési kérelem benyújtása, hiánypótlása. 



 

Pannon Fejlesztı Területi és Települési Tervezı, Szervezı és Tanácsadó Kft. 
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4. Elırehaladási jelentések elkészítése a projekt kezdetétıl számított minden hatodik 

hónapban – támogatási szerzıdés szerint 

4. Projekt zárójelentés benyújtása. 

 

2. A MUNKÁK ÜTEMEZÉSE: 

A munkák elvégzése folyamatos a tárgyban aláírt megbízási szerzıdés hatályba lépésétıl a projekt 

pénzügyi lezárásáig. 

A munkakezdés tervezett idıpontja: 2010.05.01. 

A munkazárás tervezett idıpontja: 2011.04.30. 

 

3. A SZAKÉRTİI MUNKÁK DÍJAZÁSA: 

500.000;- Ft + 25% ÁFA, 625.000Ft (azaz Ötszázezer Forint+ 25% ÁFA, azaz Hatszázhuszonötezer 

Forint) megbízási díjért vállalja. 

 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK: 

A megbízási díj kifizetésére 2 részletben kerül sor: 

1. részlet, melynek összege: 250.000,- Ft + 25% ÁFA, 312.500 Ft, esedékessége: a megbízási 

szerzıdés aláírásakor. 

2. részlet, melynek összege: 250.000,- Ft + 25% ÁFA, 312.500 Ft, esedékessége legkésıbb 2011. 

április 30 (vagy legkésıbb a projekt zárójelentés benyújtásáig). 

 

Jelen ajánlatunk 2010. április 30-ig érvényes. 

Kérjük, mielıbb jelezzék felénk együttmőködési szándékukat! 

 

Bízunk abban, hogy az eddigi együttmőködésünk megelégedésükre szolgált, és a jövıben is 

kitőntetnek bennünket bizalmukkal. 

 

Tisztelettel: 

Kiss Kálmán 

Ügyvezetı 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlat  

Enying Város Önkormányzata részére 

KDOP-2009-5.2.2/B pályázathoz kapcsolódó 

projektmenedzsment tevékenységre  

 

 

 

 

OTP Hungaro-Projekt Kft. 

2010. április 
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1 HÁTTÉR 

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. Enying Város Önkormányzata részére teljes körő belföldi 

és európai uniós pályázatírási és projektmenedzsment-tevékenységgel kíván 

segítséget nyújtani. Munkatársainknak a pályázatírásban és projektmenedzsmentben 

szerzett gyakorlata, valamint az elmúlt évek tevékenysége során a pályázatokat kiíró 

és kezelı szervezetekkel felépített kapcsolatrendszere garanciát nyújt a közös 

szakmai sikerhez.  

Társaságunk 2002 óta segíti ügyfeleit európai uniós támogatások elnyerésében és 

szakszerő felhasználásában. Megbízásaink révén az elsı Nemzeti Fejlesztési Terv 

minden operatív programjához kapcsolódóan nyújtottunk szolgáltatást, a 2007-ben 

kezdıdı új hétéves periódusban pedig közel 100 vállalati és önkormányzati 

támogatási kérelem összeállításában mőködtünk közre. 

A már elbírált önkormányzati pályázataink (akadálymentesítés, oktatási infrastruktúra, 

településközpont-fejlesztés és szennyvízkezelés témakörökben) 80%-ban 

támogatásra kerültek. Cégünk széleskörő tapasztalatokkal rendelkezik az Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében folytatott pályázatírásban 

és projektmenedzsmentben is; a 2007-2009. években készített valamennyi ÚMVP 

pályázatunk pozitív támogatási döntésben részesült. 

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az alábbi ajánlatot adja az Ajánlatkérı részére a „KDOP 

– 2009-5.2.2/B kódszámú, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése” pályázati konstrukció keretében 

benyújtásra kerülı projekt pályázati menedzsment feladatainak ellátására. 

2 PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁS 

Vállaljuk, hogy a projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétıl egészen a 

projekt lezárásáig elvégezzük a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos 

feladatokat, melyek a következı fıbb tevékenységeket foglalhatják magukba: 

• Javaslattétel munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására, 

• Támogatási szerzıdés megkötésének szakértıi támogatása, 
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• Elıleg lehívásának segítése, 

• A kifizetési kérelmek és elırehaladási jelentések elkészítése és benyújtása, 

• Pénzügyi menedzsmentben közremőködés, számlák egyeztetése, a végsı 

pénzügyi elszámolás és a záró beszámoló elkészítése, 

• A projekt szakmai és pénzügyi felügyelete a támogatási szerzıdésben szereplı 

idıpontig. 

A szolgáltatásaink nyújtásának idıtartama a támogatási szerzıdés megkötésétıl 

folyamatos, és a projekt pénzügyi lezárásáig tart. 

A projekt megvalósítására 1 fı projektmenedzsert jelölünk ki. A projektmenedzsment 

feladatok elvégzésére ütemtervet készítünk, és meghatározzuk a legfontosabb 

feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó felelısségi köröket. A folyamatos, gördülékeny 

munkavégzés érdekében fontosnak tartjuk a folyamatos kapcsolattartás biztosítását a 

vállalkozás illetékes szervezeti egységeivel. 

Projektmenedzsment-szolgáltatásunk felelısségbiztosítása 

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. a magyarországi európai uniós projektmenedzsment-

piacon különleges megoldást kínál a Groupama Garancia Biztosító Zrt-vel kötött 

felelısségbiztosítási szerzıdése alapján: a projektmenedzsment tevékenységek 

elvégzése során bizonyítottan cégünk hibájából bekövetkezı káresemény esetén a 

biztosító kártalanítja ügyfelünket. 

3 REFERENCIÁINK 

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. az elmúlt években a következı pályázati támogatást 

nyert projektek menedzsment feladatait látta el: 

Pilis Város részére „KMOP-2009-5.2.1/A Pest megyei település-központok fejlesztése 

– Kisléptékő megyei fejlesztések” címő pályázati kiírásra benyújtandó pályázati 

dokumentáció összeállítása és projektmenedzsment, 2009-folyamatban 

Leányfalu Nagyközség részére „KMOP-5.2.1/A Kisléptékő megyei fejlesztések” címő 

pályázati kiírásra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása és 

projektmenedzsment, 2008-2009 
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Kadarkút Város részére „DDOP-4.1.1/B Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak 

fejlesztése” címő pályázati kiírásra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása 

és projektmenedzsment, 2008-folyamatban 

Tab Város részére „DDOP-4.1.1/B Hátrányos helyzető térségek kisvárosainak 

fejlesztése” címő pályázati kiírásra benyújtandó pályázati dokumentáció összeállítása 

és projektmenedzsment, 2008-folyamatban 

Miskolc Megyei Jogú Város részére a „Városi területek rehabilitációja” címő kiírás 

keretében a „Miskolc belváros rehabilitációja” elnevezéső projekt 

menedzsmentfeladatainak ellátása, 2005-2007 

Gyula Város részére a „Városi területek rehabilitációja” címő pályázat keretében 

finanszírozott, „Gyula történelmi belváros rehabilitációja” elnevezéső projekt 

menedzsmentfeladatainak ellátása, 2005-2006 

Mérk Nagyközség részére az Észak-alföldi Operatív Programban meghirdetett 

útfejlesztési pályázat dokumentációjának összeállítása, projektmenedzsmentje, 2007-

2009 

Mérk Nagyközség, „AVOP Mezıgazdasághoz kötıdı infrastruktúra fejlesztése” címő 

pályázat által finanszírozott, „Mezıgazdasági feltáró-összekötı külterületi út” 

elnevezéső projekt menedzsmentfeladatainak ellátása, 2007 

Baja Város részére „Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése” címő kiírás keretében finanszírozott pályázat 

projektmenedzsment-feladatainak ellátása, 2006 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata részére „Utólagos 

akadálymentesítés” címő pályázati felhívásra benyújtandó pályázati dokumentáció 

összeállítása, projektmenedzsment-feladatok ellátása, 2007-2009 
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4 AZ OTP HUNGARO-PROJEKT KFT. PROJEKTMENEDZSMENT 

SZOLGÁLTATÁSÁNAK DÍJA 

Szolgáltatások A szolgáltatás díja (áfa nélkül) 

Projektmenedzsment 1 660 000 Ft megbízási díj. 

 

Ajánlatunk 30 napig érvényes. 

 

Budapest, 2010. április 23. 

 

           Boros Áron 

                ügyvezetı 


