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Döntéshozatal:

A határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők
több, mint felének „igen” szavazata szükséges (egyszerű
többség).

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések 2018. évi pályázati lehetőségek az
alábbiakban foglalhatók össze:
2018. május 2. -áig beadható pályázatok:
a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése , felújítása , ezen belül
aa) meglévő , bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése
ab) egészségügyi alapellátást biztosító intézmények infrastrukturális fejlesztés
ac) közös önkormányzati hivatal székhely hivatalának infrastrukturális fejlesztés
b) Óvodai , iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztése , felújítás , új
sportlétesítmény létrehozása ,
c) Belterületi utak , járdák , hidak felújítása , korszerűsítése
A részletes feltételek a mellékelt anyagokban találhatók !!
Kiemelt program a helyi klímastratégia kidolgozása , valamint a klímatudatosságot
erősítő szemlélet formálás. (KEHOP-1.2.1.)
Erre a program csomagra 2018 április 1 – től 2020 április 1. napjáig lehet pályázni.
A pályázatok részletes tartalma a mellékelt anyagban találhatók !
A pályázatok teljes körű előkészítésére , pályázat figyelésre , energetikai jellegű tanácsadásra
tett ajánlatot Goodvill Consulting Kft. ( Budapest , Timur utca 74.) . A szerződés tervezet az
előterjesztés mellékletét képezi. A szerződés egyfajta keret megállapodás , aminek alapján a
Cég az önkormányzattal történő egyeztetést követően elvégzi a pályázat beadásához
szükséges előkészítő munkálatokat , a beadott pályázatoknál ellátja az esetleges hiánypótlási
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feladatokat , és folyamatosan képviseli a megbízó önkormányzat érdekeit a támogató
szervezeteknél. Az alapszolgáltatást egy 1-3 évig terjedő együttműködési megállapodás
alapján látja el, A fizetendő díj függ a szerződés időbeli hatályától , amely 300.000 – 800.000
Ft. + ÁFA összegig terjed. Ezen felül a klímastratégia kidolgozásán kívül a pályázaton elnyert
összeg arányában ( mellékelt szerződés III. pont.) szolgáltatási díj (sikerdíj) illeti meg . A 3 év
időtartamú szerződés esetén további kedvezményt biztosítanak a sikerdíjból.
Tisztelt Képviselő-testület !
A mai bonyolult pályázati rendszerben az önkormányzatok csak az erre a célra fenntartott
munkatársak alkalmazásával , vagy külső cégek megbízásával képesek nyerő helyzetbe
kerülni. Javaslom ezért , hogy bízzuk meg az ajánlattevő céget 3 év időtartamra az
önkormányzatunk által benyújtandó pályázatok előkészítésével a Coodwill Consulting
Kft.(1162 Budapest , Timur utca 74, ) pályázatíró gazdasági társaságot bízza meg.
Kérem , hogy az előterjesztést és mellékleteit szíveskedjenek megvitatni , és a határozati
javaslatot elfogadni !

HATÁROZATI JAVASLAT
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által benyújtandó
pályázatok előkészítésével , a pályázatok beadásával , energetikai tanácsadással a társ
finanszírozott és a hazai pályázati források vonatkozásában Coodwill Consulting Kft.(1162
Budapest , Timur utca 74,) pályázatíró gazdasági társaságot bízza meg 2018. április 20.
napjától számított 3 (három) év időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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