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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Széchenyi 2020 Program magába foglalja a 2014-2020-ig tartó Európai Uniós fejlesztési 

források igénybevételét célzó operatív programokat. A források igénylésére elsősorban az 

ezután következő időszakban nyílik lehetőség. Ezen források alapvető és nélkülözhetetlen 

forrásait jelentik városunk fejlesztésének is. Azt gondolom, hogy kiemelten fontos a fentiek 

miatt a források ésszerű, hatékony igénybevételének és felhasználásának biztosítása. 

A sikeres pályázatnak elengedhetetlen feltétele a fejlesztési igények megfelelő felmérése, a 

pályázat megfelelő előkészítése. Elsősorban ebben nyújtana együttműködési lehetőséget a 

Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft.  
A szervezet vállalná, hogy az együttműködésre irányuló szerződés 1. számú mellékletében felsorolt 

fejlesztési célokat projektötletté, adott esetben projektté fejleszti, majd ezt követően a megfelelő 

pályázati ablak megnyílása után azt pályázat formájában benyújtja. Vállalkozó tevékenységét az alábbi 

szakaszokban végzi el: 

- fejlesztési cél projektötletté fejlesztése, 

- projektötlet projekté fejlesztése, 

- pályázat összeállítása és benyújtása. 

Fontos szempont, hogy a cég tevékenységét előzetesen díjmentesen végzi. A pályázat támogatása 

esetén az alábbi tevékenységek támogató okiratban szereplő díjazására tart igényt: 

- együttműködés a projektmenedzsment szervezettel, amennyiben ezt a tevékenységet a 

Megrendelő, vagy a megyei önkormányzat látja el, 

- műszaki ellenőrzés, mérnöki tevékenység, a kivitelező műszaki ellenőrzése, írányítása, 

műszaki ellenőri szolgáltatás, 

- tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak teljeskörű ellátása, a pályázati felhívásban 

meghatározottak alapján, 

- könyvvizsgálati feladatok ellátása. 

Az együttműködés nyilván csak az említett szerződési mellékletben felvett fejlesztési célok esetén 

valósulna meg a szerződés alapján kizárólagosan a céggel. Az ott nem szereplő fejlesztési célok 

tekintetében ilyen szerződési kötöttség nem állna fent.  

Azt gondolom, a fenti célok megvalósítását segítené  a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -

támogató és felügyelő Kft-vel történő együttműködés, melynek részletes feltételeit jelen előterjesztés 

mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg! 
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Határozati javaslat: 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Széchenyi 2020 Program 

pályázataival kapcsolatos projekt-előkészítő és pályázat benyújtására irányuló tevékenység 

elvégzésére a határozat mellékletének megfelelően szerződést köt a Projektfelügyelet 

Országos Projekttervező, -támogató és felügyelő Kft-vel (székhelye: 1163 Budapest, Batsányi 

János utca 28-32.). 

 

Megbízza dr. Nagy Béla György polgármestert, hogy a szerződés aláírásával és a szerződési 

együttműködés teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  

   

Felelős:  dr. Nagy Béla György polgármester  

Határidő:  a szerződés megkötésére 2015.     

 

 

Medgyesegyháza, 2015. március 12. 

 

  

 

 

         dr. Nagy Béla György  

               polgármester 

 

 

 


