
 

 

Előterjesztés 
a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések 

(CLLD) program megvalósításáról 

1. előterjesztés száma: 249/2016 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:- 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 
 2. melléklet - árajánlatok 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  Humánerőforrások Bizottság 
       Gazdálkodási Bizottság 
       Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: 1303/2013/EU rendelet 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 
regisztrációt hirdetett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási 
tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 
megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására, mely 
regisztrációról a Képviselő-testület a 154/2016 (V.25.) képviselő-testületi határozatáról döntött.  

A regisztrációs eljárás lefolytattuk, a HACS regisztrálásra került. 

A pályázat megvalósításának további lépése, a pályázat és az ahhoz szorosan kapcsolódó 
dokumentáció összeállítása, melyre ajánlatokat kértünk. 

A beérkezett ajánlatokat megvizsgálva megállapítottuk, hogy a GENIUS REGIO Kft ajánlata a 
legkedvezőbb, ennek értéke: 7.000.000,- Ft+ÁFA. 

Kérem, hogy a program megvalósítása érdekében a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezetet a 
feladat ellátásával megbízni szíveskedjenek! 

Bicske, 2016. július 29.  

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 
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1. melléklet a 249/2016. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program 
megvalósításáról 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. a „Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)” program 
megvalósításának előkészítésére, a pályázati dokumentáció és szükséges mellékleteinek 
összeállításával megbízza a GENIUS REGIO Kft-t (Ballószög, I. körzet 12., adószáma: 
23598634-2-03) 7.000.000,- FT+ÁFA vállalási áron. 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy GENIUS REGIO KFT-vel a szerződést megkösse.  

Határidő:  2016. augusztus 31. 
Felelős:  Polgármester 
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Pálffy Károly Polgármester Úr részére 
Bicske Város Önkormányzata 
Bicske, Hősök tere 4. 
2060 

ÁRAJÁNLAT 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Hivatkozva munkatársaival folytatott egyeztetésünkre, valamint az átadott dokumentumokra 

a bicskei közösségi szinten irányított helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítására TOP 7. prioritás 

pályázat előkészítésére és a megvalósításban való közreműködésre az alábbi ajánlatot adom: 

 

Az ajánlatom a következő tevékenységeket foglalja magában: 

1. Pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése, benyújtása, hiánypótlás kezelése a felhívás 

és mellékletei alapján  

2. Helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) elkészítése a módszertani útmutató és a 

felhívás és mellékletei alapján  

2.1 HKFS elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás 

2.2 HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok, részfejezetek elkészítése 

2.3 HKFS kötelező tartalmi fejezeteinek elkészítése 

2.4 ERFA és ESZA műveletek tervezése 

2.5 HACS által megvalósítani kívánt műveletek, helyi felhívások paraméterezése és 

forrásallokáció 

2.6 Kulcsprojekt(ek) kialakítása és kapcsolataik meghatározása az egyéb 

fejlesztésekkel 

2.7 Eredmény és output indikátorok célérték-tervezése 

2.8 HKFS módosítása tervezői válaszokkal az IH véleményezése alapján 

 

3. HKFS elkészítését támogató tevékenységek  

3.1 konzultációs tevékenység, animáció, fórumok szervezése, lebonyolítása a helyi 

közösségszervezési tevékenységekhez kapcsolódóan 

8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. 

Tel: 22/514-154, Fax: 22/328-110, Mobil: 30/905-49-25 

e-mail: kallaieva@szvk.hu 

Bank: 10700093-25454602-21100005 

adószám:12599710-3-07 
 

. . . . . . . .. 
 

mailto:kallaieva@szvk.hu
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3.2 projektötlet-gyűjtés, kérdőívek elkészítése, kiértékelése az intézkedések 

kialakításához kapcsolódóan 

3.4 célcsoportok bevonása ESZA műveletek tervezése kapcsán 

3.5 HKFS-t alátámasztó részfejezetek készítése (érintettek bevonásának folyamata 

és együttműködések bemutatása részfejezetek) 

3.6 HKFS társadalmasításának támogatása 

3.7 eredményes pályázat esetén a lebonyolító szervezet szakmai felkészítése 

tanácsadással 

Az ajánlati ár 7.550.000 Ft + ÁFA 

Tájékoztatom, hogy ajánlatom 45 napig érvényes. 

 

Székesfehérvár, 2016.06.26. 

 

 

       Tisztelettel: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kállai Éva 
Projekt tanácsadó, ügyvezető 

 
 







 
 
 

 

 

Tervezési ajánlat 

Ajánlatkérő: 
Bicske Város Önkormányzata 
2060 Bicske, Hősök tere 4. 
Bálint Istvánné, alpolgármester 

Ajánlatadó: 
Genius Regio Kft., Tóth Ferenc ügyvezető 

6035 Ballószög, I. körzet 12. 
Asz: 23598634-2-03 

Tel: 20/9893-804 
 

Tisztelt Alpolgármester Asszony, kedves Andrea! 

 

2016.06.24-i megbeszélésünk alapján mellékelem ajánlatunkat a bicskei közösségi szinten irányított helyi 

fejlesztések (CLLD) megvalósítására és a zöld város kialakítására irányuló Fejér megyei TOP pályázatok 

előkészítése (és részben megvalósítása) kapcsán. 

 
I. CLLD (TOP-7.1.1-16) 

Az ajánlat a következő tevékenységeket foglalja magába: 

 Pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése, benyújtása, hiánypótlás kezelése a felhívás és mellékletei 
alapján (10%) 

 Helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) elkészítése a módszertani útmutató és a felhívás és 
mellékletei alapján (75%) 

- HKFS elkészítéséhez kapcsolódó tanácsadás 

- HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok, részfejezetek elkészítése 

- HKFS kötelező tartalmi fejezeteinek elkészítése 

- ERFA és ESZA műveletek tervezése 

- HACS által megvalósítani kívánt műveletek, helyi felhívások paraméterezése és forrásallokáció 

- Kulcsprojekt(ek) kialakítása és kapcsolataik meghatározása az egyéb fejlesztésekkel 

- Eredmény és output indikátorok célérték-tervezése 

- HKFS módosítása tervezői válaszokkal az IH véleményezése alapján 

 HKFS elkészítését támogató tevékenységek (15%) 

- konzultációs tevékenység, animáció, fórumok szervezése, lebonyolítása a helyi 
közösségszervezési tevékenységekhez kapcsolódóan 

- projektötlet-gyűjtés, kérdőívezés az intézkedések kialakításához kapcsolódóan 



- célcsoportok bevonása ESZA műveletek tervezése kapcsán 

- HKFS-t alátámasztó részfejezetek készítése (érintettek bevonásának folyamata és 
együttműködések bemutatása részfejezetek) 

- HKFS társadalmasításának támogatása 

- nyertesség esetén a lebonyolító szervezet szakmai felkészítése tanácsadással 

Az ajánlati ár 7.000.000 Ft + ÁFA 

A teljes folyamatot a Völgy Vidék Közösség HACS munkaszervezetével együttműködve, az ottani 

tapasztalatok felhasználásával, beépítésével valósítjuk meg. A HKFS elkészítése és az elkészítést támogató 

tevékenységek összege a HKFS leadásakor (várhatóan 2016 október vége), a pályázati tanácsadás összege a 

pályázat befogadásakor esedékes (várhatóan 2016 november vége). Az ajánlat szerinti egyes tételek 

önmagukban is választható elemek. 

 
II. Zöld város kialakítása (TOP-2.1.2-15) 

Az ajánlat a következő tevékenységeket foglalja magába: 

 Pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése, benyújtása, hiánypótlás kezelése (0,1%) 

 Igényfelmérés és kihasználtsági terv (megvalósíthatósági tanulmány) elkészítése (0,7%) 

Kizárólag nyertesség esetén: 

 Akcióterületi Terv (AT) elkészítése (0,5%) 

 CBA elkészítése (0,2%) 

Az ajánlati összeg a projektben igényelt mindenkori támogatásra vetített 1,5% + ÁFA. 

Az összeg a 65/2016 (III. 23.) képviselő-testületi határozatban szereplő 175 millió Forintos felső 

keretösszegen tervezett projektmérettel számolva összesen pl. 2.625.000 Ft + ÁFA összeget jelent. Az 

összeg a projektméret pontos ismeretében véglegesíthető. 

A megvalósíthatósági tanulmány összege annak leadásakor, a pályázati tanácsadás összege a pályázat 

befogadásakor (várhatóan együttesen 2016 augusztus közepes), az AT és CBA összege az I. mérföldkő 

teljesítéséhez történő leadáskor esedékes (nyertesség esetén várhatóan 2017 tavasza). Az ajánlat szerinti 

egyes tételek önmagukban is választható elemek. 

 

Az ajánlat a II. pont estében (zöld város) 2016.07.08-ig, az I. pont esetében (CLLD) 2016.07.22-ig érvényes. 

 

Dr. Molnár Balázs, vezető tanácsadó sk. 

Baracska-Vál, 2016.06.25. 
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