
 ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ TESTÜLET  
2015. február 25-i ülésére 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. február 25. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület  
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére t örtén ő pályázati kiírás 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képvisel ő-testület! 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település fejlesztési céljaihoz - közösségi 
épületek építéséhez, felújításához, felszereléséhez, ill. modernizálásához, a település 
közúthálózatának építéséhez, felújításához, járdák építéséhez, csapadékvíz elvezetéshez, 
energetikai, közbiztonsági, sport célú, és egyéb fejlesztésekhez - illeszkedő pályázatok keretében, 
vissza nem térítendő támogatások felhasználásának lehetőségét kívánja igénybe venni. A fent 
felsoroltak elérése és megvalósítása érdekében a támogathatóság felmérésében és a pályázatok 
kidolgozásában pályázatíró, pályázati tanácsadó közreműködését kívánja igénybe venni.   

A pályázatíró, pályázati tanácsadó feladatai:  

- az adott pályázat szakmai és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatás 
nyújtása,  

- a kiválasztott célhoz kapcsolódó pályázati projekt dokumentációjának előkészítése, mely a 
szöveges és számszaki tervek elemeinek elkészítését is tartalmazza, 

- a kiírásnak megfelelő, befogadásra alkalmas pályázati dokumentációk teljes körű 
összeállítása valamint az önkormányzat jóváhagyását követően benyújtása az illetékes 
szervekhez, 

- szakmai közreműködés a támogatási szerződés megkötéséhez, és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban, 

A pályázati tanácsadót a pályázat eredménytelensége esetén díjazás nem illeti meg. 

A pályázati tanácsadó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat sikeres pályázat esetén, amennyiben 
az szükséges, Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
eljárási rendjéről szóló szabályzata és a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével folytatja le a további eljárást. Őrbottyán Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 15/2015. (I. 28.) számú határozatában pályázati tanácsadói szolgáltatás 
igénybevételére történő pályázati kiírásról döntött. A beszerzési eljárás ajánlatkérés útján valósul meg. 
Az Ajánlatkérő (az Önkormányzat) a beszerzés megkezdésekor legalább három különböző 
Ajánlattevőnek köteles egyidejűleg azonos tartalmú írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslat 
valamint a felhívás szövegének elfogadásáról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (I. 28.) számú határozata pályázati 
tanácsadói szolgáltatás igénybevételére történő pályázati kiírásról 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- Őrbottyán Város Önkormányzatának szabályzata a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
eljárási rendjéről 

- a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
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4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (II. 25.) számú határozata 
pályázati tanácsadói szolgáltatás igénybevételére t örtén ő pályázati kiírásról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település fejlesztési céljaihoz 
- közösségi épületek építéséhez, felújításához, felszereléséhez, ill. modernizálásához, a település 
közúthálózatának építéséhez, felújításához, járdák építéséhez, csapadékvíz elvezetéshez, 
energetikai, közbiztonsági, sport célú, és egyéb fejlesztésekhez - illeszkedő pályázatok keretében, 
vissza nem térítendő támogatások felhasználásának lehetőségét kívánja igénybe venni.  

A fent felsoroltak elérése és megvalósítása érdekében a támogathatóság felmérésében és a pályázat 
kidolgozásában pályázatíró, pályázati tanácsadó közreműködését kívánja igénybe venni. Az 
önkormányzat meghívásos eljárással választja ki a közreműködőt.  

A tevékenység a pályázat szakmai és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatást 
foglalja magában, a pályázatíró, pályázati tanácsadó feladatai többek között: 

• a kiválasztott célhoz kapcsolódó pályázati projekt dokumentációjának előkészítése, mely a 
szöveges és számszaki tervek elemeinek elkészítését is tartalmazza, 

• a kiírásnak megfelelő, befogadásra alkalmas pályázati dokumentációk teljes körű 
összeállítása valamint az önkormányzat jóváhagyását követően benyújtása az illetékes 
szervekhez, 

• szakmai közreműködés a támogatási szerződés megkötéséhez, és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban. 

Pályázatukban a meghívott ajánlattevők mutassák be eddigi pályázatírói tevékenységüket, 
referenciájukat pályázatírás tekintetében.  A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell a sikeres 
pályázatírás esetén fizetendő pályázatírói díjazás összegét/mértékét is. A pályázati anyagnak a 
megkötendő szerződés-tervezetet is tartalmaznia kell. 

A pályázati tanácsadót a pályázat eredménytelensége esetén díjazás nem illeti meg. 

A pályázati tanácsadó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat sikeres pályázat esetén, amennyiben 
az szükséges, Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
eljárási rendjéről szóló szabályzata és a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével folytatja le a további eljárást. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglaltaknak megfelelően a felhívást küldje ki.A pályázatíró-tanácsadó kiválasztásáról a 
Képviselő-testület dönt.  

Az ajánlattételi felhívás elektronikus úton történő kiküldésének határideje: 2015. február 27.   

Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2015. március 11. 1500 óra 

A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: 2015. március 25.   

Őrbottyán, 2015. február 13. 
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Tisztelt Ajánlattev ők! 

Őrbottyán Város Önkormányzatának újonnan megalakult képviselő-testülete kiemelten fontos 
feladatának tekinti a település – minden területre kiterjedő - folyamatos fejlesztését. 

Őrbottyán Város Képviselő-testülete 2015. február 25-i ülésén határozattal döntött arról, hogy a 
település fejlesztési céljaihoz – önkormányzati, közösségi épületek építéséhez, felújításához, 
felszereléséhez, ill. modernizálásához, a település közúthálózatának építéséhez, felújításához, járdák 
építéséhez, csapadékvíz elvezetéshez, energetikai, közbiztonsági, sport célú, és egyéb 
fejlesztésekhez - illeszkedő pályázatok keretében, vissza nem térítendő támogatások 
felhasználásának lehetőségét kívánja igénybe venni.  

A fent felsoroltak elérése és megvalósítása érdekében a támogathatóság felmérésében és a pályázat 
kidolgozásában pályázatíró, pályázati tanácsadó közreműködését kívánja igénybe venni. Az 
önkormányzat meghívásos eljárással választja ki a közreműködőt.  

A tevékenység a pályázat szakmai és formai követelményeinek megfelelő tanácsadói szolgáltatást 
foglalja magában, a pályázatíró, pályázati tanácsadó feladatai többek között: 

- a kiválasztott célhoz kapcsolódó pályázati projekt dokumentációjának előkészítése, mely a 
szöveges és számszaki tervek elemeinek elkészítését is tartalmazza, 

- a kiírásnak megfelelő, befogadásra alkalmas pályázati dokumentációk teljes körű 
összeállítása valamint az önkormányzat jóváhagyását követően benyújtása az illetékes 
szervekhez, 

- szakmai közreműködés a támogatási szerződés megkötéséhez, és a támogatáshoz 
kapcsolódó pénzügyi elszámolási feladatokban. 

Pályázatukban a meghívott ajánlattevők mutassák be eddigi pályázatírói tevékenységüket, 
referenciájukat pályázatírás tekintetében.  A pénzügyi ajánlatnak tartalmaznia kell a sikeres 
pályázatírás esetén fizetendő pályázatírói díjazás összegét/mértékét is. A pályázati anyagnak a 
megkötendő szerződés-tervezetet is tartalmaznia kell. 

A pályázati tanácsadót a pályázat eredménytelensége esetén díjazás nem illeti meg. 

A pályázati tanácsadó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat sikeres pályázat esetén, amennyiben 
az szükséges, Őrbottyán Város Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
eljárási rendjéről szóló szabályzata és a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
rendelkezéseinek figyelembe vételével folytatja le a további eljárást. 

A Képviselő-testület a 2015. március 25-én tartandó ülésén dönt a pályázat eredményéről. 

Az írásbeli pályázatokat a pályázó nevével ellátott zárt borítékban, 2015. március 11. 15.00 óráig kell 
az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatal titkárságán benyújtani. 

Postai úton úgy kell a pályázatokat elküldeni, hogy azok 2015. március 11. 15.00 óráig az Őrbottyáni 
Polgármesteri Hivatalba megérkezzenek. 

A beérkezett ajánlatok elbírálásának határideje: 2015. március 25.   

Az ajánlatkérő adatai:  

Őrbottyán Város Önkormányzata  

Székhelye: 2162 Őrbottyán, Fő út 63.   

Képviseli: Kmetty Károly polgármester 

Tel.: 06 28 360 044, fax.: 06 28 360 228, e-mail: orbottyan@orbottyan.hu 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kmetty Károly polgármester nyújt a 06 
28 360 044/ 0-ás mellékű telefonszámon. 

Őrbottyán, 2015. február 25. 

 

 

         Kmetty Károly  

        polgármester sk. 


