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          8. napirendi pont  

Pályázatokról tájékoztató ( projektmenedzsment szervezet elfogadása ) 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Mint már a megelőző testületi ülésen is ismertettem a képviselőkke l az Önkormányzatnak a 

tavalyi és idei évben benyújtott pályázataival kapcsolatban 2 nyertes pályázatunk lett.  

I. pályázat 

TOP-3.1.1-15-GM1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 

Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között. 

Elnyert támogatás: 298.935.463 Ft  

A pályázat költségvetését mellékelem (1. számú melléklet), valamint csatolom hozzá a 

honlapunkon már megjelentetett rövid összefoglalót a projektről.  

A képviselő-testületet szeretném ismertetni az eddig már feltételes pályáztatásban elbírált 

költségvetési tételekről: 

- Megvalósíthatósági tanulmány készítése.  

Nyertes: Impulsus  Tanácsadó Iroda Kft, Sopron. 9400, Csengery u. 35. ( képviseli: 

Vén Tamás ) – 2016.évben kiírt pályázat 

Összeg:  bruttó 5.000.000 Ft 

 

- Tervezés 

Nyertes: F-Road Kft  Sopron. 9400, Mikes Kelemen u. 5 ( képviseli: Freiler László )  

Összeg:  bruttó 9.000.000 Ft- 2016.évben kiírt pályázat 

 

- Kötelező nyilvánosság 

Nyertes: Forwork Projektiroda Kft, Sopron. 9400, Csengery u. 35. ( képviseli: 

Forstnerné Tóti Éva  – 2017.évben kiírt pályázat 

Összeg:  bruttó 700.000 Ft 

 

Ami még kiírásra fog kerülni a közbeszerzés, rendezvényszervezés és 

szemléletformálás, a kivitelező és a műszaki ellenőr költsége. Ezekre szerződések 

maximum a költségvetés erejéig köthetők.  

Betervezésre került még hatósági díjakra 500.000 Ft, valamint tartalékra 14.000.000 Ft.  

A pályázatot kell, hogy működtesse egy projektmenedzsment szervezet, melynek nagy részét 

a pályázat beadásakor önkormányzati dolgozókban jelöltünk meg. A pályázat lehetőséget 

adott rá, és akkor még kizárólagos feltétel volt, hogy csak önkormányzati dolgozók lehetnek a 

projektmenedzsment szervezetben ( sok pályázatnál ezért a megyei önkormányzatot jelölték 

meg projektmenedzsment szervezetnek, kapacitás hiányában, illetve egyéb okok miatt ).  



Kérném a T. Képviselő-testület jóváhagyását a projektmenedzsment szervezethez.  

A vezető Percze Szilvia jegyző,  pénzügyi vezető Porga Viktória az Impulsus Kft-től, 

projektasszisztens Csigó Kornél aljegyző, és Hamar Tünde pénzügyi előadó.  

A szervezet munkájáért külön díjazás is jár, bruttó 70.000 Ft/hó  a vezetőnek, bruttó 60.000 

Ft/hó  a pénzügyi vezetőnek, és bruttó 50.000-50.000 Ft/hó  a projektasszisztensnek. A díjazás 

a projekt végéig jár, 24 hónapon keresztül.  

II. pályázat 

TOP-1.4.1-15-GM1  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 

 
Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése. 

 

Elnyert támogatás: 94.620.389 Ft  

A pályázat költségvetését mellékelem (2. számú melléklet), valamint csatolom hozzá a 

honlapunkon már megjelentetett rövid összefoglalót a projektről.  

A képviselő-testületet szeretném ismertetni az eddig már feltételes pályáztatásban elbírált 

költségvetési tételekről: 

 

- Épülettervezés 

Nyertes:  Matox Építész Kft    Sopron, Széchenyi tér 7-10.  ( képviseli: Tokodi 

Zoltán  )  

Összeg:  bruttó 1.380.000 Ft- 2016.évben kiírt pályázat 

 

- Szakági tervezés 

Nyertes: Energia-Optimum Kft   Sopron. 9400, Balfi út 2.     ( képviseli: Hajdú 

Csaba  )  

Összeg:  bruttó 3.200.000 Ft- 2016.évben kiírt pályázat 

 

- Kötelező nyilvánosság 

Nyertes: Forwork Projektiroda Kft, Sopron. 9400, Csengery u. 35. ( képviseli: 

Forstnerné Tóti Éva  – 2016.évben kiírt pályázat 

Összeg:  bruttó 170.000 Ft 

 

 

Ami még kiírásra fog kerülni a közbeszerzés, eszközbeszerzés, a kivitelező és a 

mérnöki szakértők  költsége. Ezekre szerződések maximum a költségvetés erejéig 

köthetők.  

Betervezésre került még tartalékra 2.500.000 Ft.  

A pályázatot kell, hogy működtesse egy projektmenedzsment szervezet,  



Kérném a T. Képviselő-testület jóváhagyását a projektmenedzsment szervezethez.  

A vezető Nemes Viktória óvodavezető, pénzügyi vezető Porga Viktória az Impulsus Kft-től. 

A szervezet munkájáért külön díjazás is jár, bruttó 40.000 Ft/hó a vezetőnek, bruttó 35.000 

Ft/hó a pénzügyi vezetőnek. A díjazás a projekt végéig jár, 24 hónapon keresztül.  

A pályázatok műszaki tartalmának megvalósítását végig nyomon fogom követni, és 

közreműködöm benne, a pályázatok megvalósításában a polgármester külön díjazásra nem 

jogosult.  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérném a 2 nyertes pályázatnál a már megkötött szerződések jóváhagyását, valamint a 

projektmenedzsment szervezet jóváhagyását. A projekt  2017.június 1-jével indult, most 

zajlódnak a tervezések, jövő év elején a közbeszerzés, jövő tavasz és nyár a várható 

kivitelezés.  

…../2017.(…) önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a támogatott 

TOP-3.1.1-15-GM1 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés  , Kerékpárút építése 

Nagycenk és Pereszteg községek között című ,  298.935.463 Ft összegű projekt tartalmát és 

költségvetését.  

A képviselő-testület tudomásul veszi a projektnél az alábbi összetételű 

projektmenedzsment szervezet működését.  

A vezető Percze Szilvia jegyző, pénzügyi vezető Porga Viktória az Impulsus Kft-től, 

projektasszisztens Csigó Kornél aljegyző, és Hamar Tünde pénzügyi előadó 

A képviselő-testület jóváhagyja a 2016.évben feltételesen kötött, projekttel összefüggő 

pályáztatott szerződéseket, valamint felhatalmazza Csorba János polgármestert a 

projekttel összefüggő valamennyi szerződés aláírására –pályáztatás után-. 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

…../2017.(…) önkormányzati határozat 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a támogatott  

TOP-1.4.1-15-GM1  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével,  a Nagycenki Aranypatak 

Óvoda fejlesztése című,  94.620.389 Ft összegű projekt tartalmát és költségvetését.  

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a projektnél az alábbi összetételű 

projektmenedzsment szervezet működését.  



A vezető Nemes Viktória óvodavezető, pénzügyi vezető Porga Viktória az Impulsus Kft-

től. 

A képviselő-testület jóváhagyja a 2016.évben feltételesen kötött projekttel összefüggő 

pályáztatott szerződéseket, valamint felhatalmazza Csorba János polgármestert a 

projekttel összefüggő valamennyi szerződés aláírására –pályáztatás után-. 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

Szeretném  még ismertetni a képviselő-testülettel  

Nagycenk  Nagyközség Önkormányzata  által benyújtott, de még el nem bírált 

pályázatokat :  

TOP-4.1.1.-15-GM-1 Egészségügyi alapellátás infrasrukturális fejlesztése.  

Fő cím: Nagycenki Egészségház energetikai korszerűsítése- Nagycenk, Gyár u. 3.  

Megvalósítandó projekt: Külső homlokzati szigetelés, tetőtéri padlásfödém szigetelés, emeleti 

padlásfödés szigetelés, külső nyílászáró cseréje, napelemes rendszer, világításkorszerűsítés, 1 

db akadálymentes parkoló kialakítása, eszközök beszerzése, az épület akadálymentesítése, 

szolgálati lakás felújítása  

Támogatási intenzitás: 100 %  

Projekt összege: 57.400.141 Ft  

VP-6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése  

Fő cím: Nagycenk 531/3 hrsz-ú Nagycenki Széchenyi István Általános Iskola külső 

felújítása  

Megvalósítandó projekt: hőszigetelés, nyílászáró csere, gépészet, napelemes rendszer 

kiépítése, akadálymentesítés  

Támogatási intenzitás: maximum 50 millió Ft    

Projekt összege: 74.763.197 Ft (vállalt önerő: 24.763.197 Ft )  

VP-6-7.2.1.-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése  

Fő cím: Nagycenk 0193/1; 0193/2; 0194 helyrajzi számú külterületi út felújítása és erő-és 

munkagép beszerzése  

Megvalósítandó projekt: az útfelújítás nem aktuális , mivel másik  pályázatban nyert . 

Aktuális: MTZ 892.2 erőgép beszerzése, szárzúzó beszerzése, rézsükasza beszerzése  



Támogatási intenzitás: 75 %  

Projekt összege: 15.125.382 Ft ( ebből vállat önerő: 3.781.346 Ft ) csak  a gépbeszerzés 

költsége  

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati 

kiírás (BM pályázat) –költségvetési törvény alapján  

Fő cím: Nagycenki Egészségház felújítása –Nagycenk, Gyár u. 3.  

Megvalósítandó projekt: Tetőlécezés cseréje, cserépfedés,fóliatakarás, nyílászáró csere, fűtési 

rendszer felújítása, csővezetékek cseréje, energiatakarékos kazán beszerzése, belső festés, 

villamoshálózat cseréje, energiatakarékos lámpák beszerzése, bádogos munkák   

Támogatási intenzitás: 95 %  

Projekt összege:28.925.998 Ft ( ebből vállalt önerő összege 1.446.302 Ft )  

EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény-és szervezetrendszer tanulást segítő 

infrastrukturális fejlesztése  

Fő cím: Adjunk teret a kultúrának Nagycenken! 

Megvalósítandó projekt: Közösségi  tér, próbaterem kialakítása több célcsoport számára. 

Iskola u. 4, 531/4 hrsz alatt volt vizesblokkból néptánc, kórus, színjátszó és citerások részére  

Támogatási intenzitás: 100 %  

Projekt összege: 19.920.801 Ft  

TAO pályázat –Nagycenki Sportegyesület, aki a pályázatot beadta.  

45 millió Ft összegű projekt, aminek 30 %-át az Önkormányzat vállalta, hogy 

önrészként biztosítja. A Nagycenki Tornacsarnokban öltöző bővítés, vizesblokkbővítés 

történik, belső nyílászárók (ajtók) cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése (radiátorcserék), 

szertárok átalakítása, bővítése, közösségi helyiség (klubszoba) felújítása.  

Sportpark Kialakítása – Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark program 2 kültéri 

sportparkra pályáztunk 2016. augusztusában.  

Várossá nyilvánítási pályázat- várható döntés augusztus 31-éig  

 

Nagycenk,2017. június 23. 

 

 

       Csorba János 

 polgármester 


