
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. szeptember 14. napján tartott ülésén 
7. napirendi pont 
 
Tárgy:  Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak feladatairól 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei közül két pályázatunk 
támogatást kapott. A támogatási szerződésnek megfelelően, a pályázatok ütemezése a 
mérföldkövekben meghatározott feladatok elvégzése szerint folyik. A pályázat beadása és a 
támogatások megítélése között eltelt kb. egy év alatt, különösen az építőiparban jelentős 
áremelkedést tapasztaltunk. Ezért a 2016-ban beadott támogatási igények összege sok esetben 
kevésnek bizonyulnak. Ettől függetlenül a GYMS Megyei Önkormányzati Hivatal elnöki tájékoztatása 
alapján, vállalt önerővel kiegészíteni a pályázatok kivitelezésének összegét, nem lehetséges!   
Esetünkben az ipari terület beruházásai, valamint a sportpályák kivitelezése és ezek költségei a 
kérdésesek.  
 
TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 pályázat 

Az ipari terület 2017-es előzetes ajánlatait megkaptuk, ezek alapján a pályázat költségvetése elégnek 
bizonyul, de ez csak a közbeszerzési eljárás eredményével véglegesíthető .  A szennyvízátemelő 
szivattyú cseréje, in-house ajánlatkéréssel a Pannon-Víz Zrt.-vel megoldható, ez a tétel nem kerül a 
pályázat közbeszerzésébe. Az útépítésre és a közvilágítás bővítésére közbeszerzési eljárást indítunk. 
A PROJEKT 1. MÉRFÖLDKÖVE : 
2017.10.31.  tervezési feladatok ellátása, műszaki tervdokumentáció elkészítése - konzorciumi 
megállapodás véglegesítése - hatósági igazolások beszerzése - üzleti terv összeállítása - közbeszerzési 
eljárás elindítása.  Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 4.000.000 Ft 
 
A tervezési feladatok, hatósági igazolások folyamatban vannak. A konzorciumi megállapodást 
megkötöttük. A közbeszerzési eljárásra az ajánlatokat bekértük, ennek részleteiről a későbbiekben 
döntünk. 
A pályázat eddigi költségei: 
Nyitrai Zsolt e.v. Mérnöki szolgáltatás 400 000 HUF 
HCR 2010 Kft. C típusú Széchenyi 2020 projekttábla 8 225 HUF 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Útépítési engedély 226 200 HUF 
GYMSM Katasztrófavédelmi Ig. Szakhatósági díj 14 000 HUF 
GYMSM Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály Szakértői díj 14 000 HUF 
GYMSM Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály Szakértői díj 133 000 HUF 
 
A TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 pályázat üzleti tervének összeállítására az ajánlatokat bekértük. A 

pályázatba betervezett összege: 1.338.583 Ft+Áfa (Br. 1.700.000 Ft) 

Ajánlatadók közül Németh András egyéni vállalkozó ajánlata a legkedvezőbb és a pályázat költségével 
megegyezik. 
 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi község Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-GM1-2016-00005 pályázat projekttervének 

elkészítésére Németh András E.V. ( 9012 Győr, Halász Ö. u. 14/1) –val szerződést köt. A projektterv 

elkészítési költsége br. 1.700.000 Ft, határideje a pályázati  1. mérföldkő (2017.10.31) időpontja.      

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2017.10.30. 



 

 TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 pályázat   

A Vámosszabadi, Vének, Nagybajcs településekkel konzorciumban beadott turisztikai pályázat  
esetében a  projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. szeptember  01. nap. 
A projekt műszaki-szakmai tartalma további egyeztetést, kidolgozást igényel, ezért a projekt 
menedzseri feladatokkal megbízott GYMS Megyei Önkormányzati Hivatal a Széchenyi Programiroda 
segítségével koordinálja ennek projekttervezését és egyeztetését. 
A pályázat esetében a költségek vizsgálata alapján, illetve a geodézia felmérés adatainak ismeretében 
a tervezett futópálya vonala és hosszúsága is módosítást igényel. A tervezett költségek 
figyelembevételével, az áremelkedések miatt a futópálya és a rekortán sportpálya esetében is a 
műszaki tartalom egyeztetése szükséges. Esetünkben a szakértők véleménye alapján, közbeszerzési 
eljárást nem kell indítani. Ennek költségátcsoportosítása szükséges. A szaniter konténerek esetében 
ezek helymeghatározása szükséges, hogy a víz- és szennyvízbekötések költsége pontosítható legyen. 
A pályázathoz kidolgozott tervek mindkét helyszín esetében döntést igényelnek, illetve ennek 
megfelelően a projektmenedzsment egyeztetése szükséges a pályázat módosításához.        
 
A PROJEKT 1. MÉRFÖLDKÖVE : 
2017.12.31. Marketingstratégia kidolgozása, elkészítése és egyeztetése TDM szervezettel. Partnerségi 
és együttműködési megállapodások elkészítése. Műszaki leírás és tervdokumentáció elkészítése. 
Felhasználni kívánt támogatás összege: 

- Üzleti terv költsége: 635.000 Ft 
- Műszaki tervek, kiviteli tervek: 4.500.000 Ft 
- Marketingstratégia: 508.000 Ft 

 
A pályázat eddigi költségei: 
Impulsus Tanácsadó Iroda Kft.  Üzleti terv 635.000 Ft 

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 kódszámú pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó 
marketing és kommunikációs tevékenységek elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást elküldtük 3 
cégnek. 
 
Ajánlatadók közül  a Lagler Reklám- Marketing- és Szolgáltató Kft. ajánlata a legkedvezőbb. Bruttó 
501.650 Ft. 
Határozati javaslat: 
Vámosszabadi község Önkormányzata a TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00016 pályázat marketing és 

kommunikációs tevékenységévek,  a marketingstratégia elkészítésével   a Lagler Reklám- Marketing- 

és Szolgáltató Kft. –t bízza meg.  A marketingstratégia költsége br.  501.650 Ft, elkészítési határideje a 

pályázati  1. mérföldkő (2017.12.31) időpontja.      

Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: 2017.12.31. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását. 
 
Vámosszabadi, 2017.szeptember   10. 

        Lizákné Vajda Lívia sk.  
            polgármester 
 


