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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére. 

 

A Projektfelügyelet Kft.-vel történő együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

Az előterjesztést készítette: Csák Zsolt műszaki csop.vez. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2014-2020 évekre vonatkozó Európai Uniós pályázatok a közeljövőben várhatóan 

megjelenésre kerülnek. A Békés Megyei Önkormányzat egy road-show keretében 

tájékoztatást nyújtott önkormányzatunknak az Operatív Programok jelenlegi állapotáról, a 

várható menetrendről és az EU támogatások felhasználásának rendjére vonatkozó jogszabályi 

változásokról. 

A 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szabályozza a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználását. Ez alapján a Békés 

Megyei Önkormányzat feladatai közzé tartozik a Területfejlesztési Operatív Program 

pályázatainak döntéshozatali folyamatában való közreműködés. A megye, a Döntés-

előkészítő Bizottságban, - mely 5 főből fog állni - 1 főt, mint területi szereplő delegálhat. 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy az adott projekt csak akkor lesz támogatható, ha az 

Irányító Hatóság és a területi szereplők által delegált tag is együttesen támogatja azt. 

 

A megyének a projektmenedzsment feladat ellátásában is fontos szerepkör jutott. A 

projektekben ezentúl piaci szolgáltató által végzett projektmenedzsment tevékenység nem 

számolható el. Amennyiben a települési önkormányzat nem tudja ellátni a 

projektmenedzsmenti feladatokat, a megyei önkormányzathoz fordulhat segítségért, mely a 

nevezett jogszabály alapján köteles azt ellátni. Ha az önkormányzat igényli a megyei 

önkormányzat segítségét, az adott projektekkel kapcsolatos konkrét együttműködésről külön 

megállapodás készül. 

 

A road-show keretén belül a Békés Megyei Önkormányzat bemutatta stratégiai partnerét a 

Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és Felügyelő Kft.-t. A cég pályázat 

előkészítéssel, pályázatírással, közbeszerzéssel foglalkozik. A vállalkozás hajlandó a Hotel 

Gara gyógyászatának fejlesztésével és a Füzesgyarmat városközpont felújítása 

projektötleteinket pályázattá összeállítani és a későbbiekben azt benyújtani. A Kft. vállalja 

továbbá, hogy a projekt előkészítés (műszaki, engedélyezési tervek) költségeit az 

önkormányzat részére megfinanszírozza és később a pályázatból elszámolja. Az 

önkormányzat és a kft. között létrejövő együttműködési megállapodás tervezetét az 

előterjesztés tartalmazza. 

 



 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást 

köt a Projektfelügyelet Országos Projekttervező, -támogató és Felügyelő Kft.-vel a „Hotel 

Gara gyógyászatának fejlesztése” és a „Füzesgyarmat városközpont felújítása” projektötletek 

végleges kidolgozása érdekében, amennyiben az együttműködés keretein belül a 

Projektfelügyelet Kft. finanszírozza a teljes projektelőkészítés, tervezés (műszaki tervek, 

engedélyeztetés, megvalósíthatósági tanulmány stb.) teljes költségét. 

 

A képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Füzesgyarmat, 2015. március 18. 
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