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Tisztelt Képviselő-testület!

Várhatóan július hónapban jelenik meg a TÁMOP 3.1.11. óvodafejlesztési pályázat melyre 
egy győri pályázatíró cég az EKRON Kft. hívta fel az önkormányzat és az óvoda vezetőinek 
figyelmét.
A pályázati dokumentáció áttanulmányozását követően került sor néhány alkalommal előzetes 
egyeztetésre, melyeken megbeszéltük a pályázat adta lehetőségeket az óvoda vonatkozásában.

A pályázat  100%-os     támogatási intenzitással     bír és 1-100 millió forintra lehet pályázni a 
kiírt célok megvalósítására. 

A pályázat 4 célterületre bomlik:
• Intézmények  szolgáltatási  színvonalának 

növelése, szervezetfejlesztés
• Képzések, továbbképzések, tréningek
• Az óvoda  nevelési  programjában  szereplő  azok 

megvalósulását  támogató  szolgáltatások, 
programok és tevékenységek szervezése

• Építés és eszköz beszerzése 

A megbeszélések  során  felmerült  annak  a  lehetősége,  hogy a  pályázat  keretein  belül  fel 
lehetne  újítani  az  óvoda  tornaszobáját  és  új  udvari  játékokat  lehetne  vásárolni  a 
gyermekeknek. A pályázat forráselosztása nagyon kötött, építési beruházásra és udvari játékok 
beszerzésére a pályázott összeg 30%-a fordítható. A fennmaradó 70%-ot képzés, oktatás és 
kötelező nyilvánosság és egyéb szolgáltatások formájában kell lefedni.

Előzetes megbeszéléseink alapján 30 millió forintos pályázati összeggel kellene számolnunk 
ahhoz, hogy a szükséges tornaterem felújítást (6 millió Ft) és az udvari játékok beszerzését (3 
millió Ft.) meg tudjuk valósítani. Ennek az összetétele az alábbiak szerint alakulna:

Képzések, kötelező programok – 15 millió Ft.
Projektmenedzsment –   3 millió Ft.



Kötelező nyilvánosság –   1,5 millió Ft.
Egyéb általános költség –   1,5 millió Ft 
(eszközök, toner, papír, számítógép)
Építési költségek, udvari játékok beszerzése –                             9 millió Ft.  
Összesen:  30 millió Ft.

A  pályázat  lehetőséget  biztosít  25%-nyi  előleg  lehívására,  amelyből  a  kifizetések 
eszközölhetők. Számolnunk kell azonban azzal is, hogy a pályázat megvalósításának a vége 
felé kb. 4 hónapos időtartamra 5-6 millió forintot meg kell előlegeznie az önkormányzatnak, 
ez a TÁMOP pályázatok esetében gyakran előfordul.

A pályázatírás költsége 100.000 Ft+ÁFA, ami befogadott és érvényes pályázat esetén jár, a 
sikerdíj mértéke is 100.000 Ft+ÁFA.
Amennyiben a pályázatban szereplő 100%-os támogatású szolgáltatások közül a pályázatíró 
által kínált szolgáltatásokat is bevesszük a programba, úgy a pályázatírás és a sikerdíj összege 
is egyaránt 0 Ft. lesz.

A pályázat megvalósítása az érintett intézmény dolgozóinak is többletmunkát eredményez, de 
ennek a költsége is fedezhető a pályázati forrásból.

Előterjesztésemhez  mellékelten  csatolom a  pályázatíró  EKRON  cég  szerződés  tervezetét, 
amelyet  előzetesen  áttekintettünk  és  az  abban  foglaltakat  Pannonhalma  Város 
Önkormányzatára nézve vállalhatónak tartjuk.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztésben foglaltakat  vitassa meg és 
döntsön a TÁMOP 3.1.11. Óvodafejlesztési pályázat benyújtásával kapcsolatosan.

Határozati javaslat:

…/2012.(V.30.) határozat
Pannonhalma  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  támogatja  a  TÁMOP  3.1.11. 
Óvodafejlesztési  pályázat  benyújtását………………….Ft.  pályázati  összeggel  és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az EKRON Kft.-vel (9022 Győr Liszt Ferenc u.39.) a 
pályázati  dokumentáció  elkészítésére  vonatkozó  -  az  előterjesztés  mellékletét  képező  – 
vállalkozási szerződést kösse meg. 
Felelős: Bagó Ferenc polgármester
Határidő: azonnal

Pannonhalma, 2012. május 24.

Kovács Szabolcs sk.
jegyző


