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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. május 19-i ülésére 

 
Tárgy: Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása 

Ikt.sz: LMKOHFL./110/14/2016. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 2016. februári Képviselő-testületi ülésen döntés született az óvoda fejlesztése 
kapcsán. Meghatározásra kerültek a fejlesztési területek és felhatalmazást kapott a 
polgármester a pályázathoz kapcsolódó szerződések megkötésére és szükséges intézkedések 
megtételére. 
 Fentieknek megfelelően az óvoda fejlesztése a TOP-1.4.1-15 azonosító számú 
pályázati kiírás vonatkozásában az alábbi területekre terjed ki: 

- tornaszoba létesítése (60 m2), 
- foglalkoztató létesítése (20 m2), 
- akadálymentes mosdók létesítése, 
- továbbá a vonatkozó jogszabályok és szakmai normák szerinti kötelező helyiségek, 

amelyek kialakítását a különböző szakhatóságok előírják. 
- régi épületrész tetőhéjazatának cseréje. 

 A tervezési és előkészítő munkálatok lezárultak, így a pályázat az alábbi 
költségvetéssel kerülhet benyújtásra: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázati felhívás alapján lehetőség van a pályázatot konzorciumban is benyújtani. Jelen 
esetben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával folytak tárgyalások, melynek 
eredményeként a Hivatalvezetővel arra az álláspontra jutottunk, hogy célszerű a pályázat 

Költségtípus  Projektre tervezett 
költségek  

Előzetes tanulmányok, engedélyezési 
dokumentumok költsége 2 250 000 Ft 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 450 000 Ft 
Építéshez kapcsolódó költség 39 387 446 Ft 
Eszközbeszerzés 993 954 Ft 
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 450 000 Ft 
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások 
költsége 228 600 Ft 

Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége 115 000 Ft 

Projektmenedzsment személyi jellegű 
ráfordítása 1 125 000 Ft 

 Összesen: 45 000 000 Ft 
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benyújtására és megvalósítására létrehozni a konzorciumot. A konzorciumi együttműködési 
megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képzi. 
 
 
 
 Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezet elfogadására teszek javaslatot. 
 
 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2016. (….) ÖH. 
Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 
azonosító számú pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
TOP-1.4.1-15 azonosító számú, „A foglalkoztatás és életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című pályázati kiírásra bruttó 45.000.000.- forint támogatási 
összegre. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat 
előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a 
dokumentumok elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a 
Támogatói Okirat/Támogatási Szerződés megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő dokumentumok 
előkészítésére és aláírására. 

3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumot hoz 
létre a támogatási kérelem benyújtása és megvalósítása érdekében a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalával és felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges, az előterjesztés mellékletét képző Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2016. május 19. 
 
 
 
Felsőlajos, 2016. május 12. 
 
 
 
 Juhász Gyula s.k. 
 polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 
 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 

 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. 
pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú, A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével tárgyú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a 
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe:  
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás keretei 
között részt vállalnak: 
 

Szervezet neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala 

Postacím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

336004 

Adószám: 1336000-2-03 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Dr. Szigeti László Megyei főjegyző 

 

Szervezet neve:  
Postacím:  

Székhely:  

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

 

Adószám:  

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

 

 
 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok ………………………………. (a 
továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. 
§-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a támogatási 
kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot képviselje. 
A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra 
nézve kötelezőnek ismerik el.  
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4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási kérelem 
támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében 
együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve ha a 
Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 konzorciumi tag 
 
 

.............................................. 
Név 

.............................................. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

 

                                                
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek 
az 1-7. ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 


