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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi partnerként vesz részt a TOP-5.3.1-
16-NG1-2017-00003 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című 
pályázat megvalósításában, amelynek projektgazdája Tar Község Önkormányzata. 
A projekt megvalósítására Pásztó Városi Önkormányzat Konzorciumi együttműködési megállapo-
dást kötött a projektgazdával és a konzorcium tagjaival (Szurdokpüspöki Község Önkormányzata, 
Alsótold Község Önkormányzata, Kozárd Község Önkormányzata), valamint a konzorciumi Megál-
lapodás tartalmával és céljaival összhangban a szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások 
megvalósítására – a Képviselő-testület 190/2018 (VI. 28.) határozata alapján Együttműködési meg-
állapodást köt a projektgazdával és a konzorciumi partnerekkel. 
 
Tar Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett szakmai anyag elkészítésére. A szakmai 
anyagnak minden konzorciumi partnerre vonatkozóan tartalmaznia kell a következőket:  
 

1. a rendelkezésre álló stratégiai dokumentumok (HEP, ITS, közművelődési rendeletek) átné-
zését, kiegészítését, felülvizsgálatát 

2. cselekvési terv készítését a hozzá kapcsolódó interjúkkal, felmérésekkel 
3. közrendi, közbiztonsági helyzetelemzés készítését 
4. az érintett települések közösségi tevékenységének történeti feltárását és a lakosság számára 

elérhetővé tételét a projekt során közreműködő közművelődési és muzeális intézmények be-
vonásával 
 

Tar Község Önkormányzatának ajánlattételi felhívására 5 árajánlat érkezett, melyeket az 1. sz. mel-
léklet összegez (Tar Község Önkormányzatának dokumentuma). Az ajánlattételi felhívásban rögzí-
tett elbírálási szempont: legalacsonyabb ár. A fenti feladatok ellátására a legalacsonyabb árajánlatot 
a Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. adta. A Hazai Pálya Kft. árajánlata az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint megfelel a Támogatási Szerződés költségvetésében a fenti feladatok ellátására 
Pásztó Városi Önkormányzatnak, mint konzorciumi partnernek rendelkezésre álló összegnek: 

projektelem Hazai pálya 
ajánlata 

nettó érték (Ft) 

Támogatási szerződés 
szerinti összeg nettó 

érték (Ft) 
stratégiák átnézése, kiegészítése 800000 800000 
cselekvési terv elkészítése a 
hozzá kapcsolódó interjúkkal, 
felmérésekkel 

300000 300000 

közrend helyzetelemzés 320000 320000 
történeti feltárás 1280000 1280000 
összesen 2700000 2700000 

 
 
Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 
azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” elnevezésű pályázat 
keretében a szakmai anyagok elkészítésére irányuló beszerzés tárgyában a beszerzési eljárás 
lezárására és nyertes ajánlattevő kiválasztására tett javaslatot és a következő határozatot hozza: 
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1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-5.3.1-16-NG1-

2017-00003 azonosítószámú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén 
elnevezésű pályázat keretében  a szakmai anyagok elkészítése vonatkozásában a beszerzési 
eljárás mind a négy részre eredményes. 

 
2. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a  

 
a.)Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft.  
1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2. 
 
b.)Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
2194  Tura Erdész u. 8. 
 
c.)Novus Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság 
1036  Budapest Pacsirtamező utca 3-11. 7. em. 34. 
 
d.)INCENTRO Innováció Menedzsment  Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2083 Solymár Kálvária u. 70/a. 
 
e.)Commercial Development System Kft. 
1144 Budapest Ond Vezér útja 13-15. 
 
ajánlata valamennyi részre érvényes, az ajánlattételi feltételeknek megfelel, szerződéskötésre 
alkalmas. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-
00003 azonosítószámú, a Helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén  elnevezésű pályázat 
keretében  a szakmai anyagok elkészítése vonatkozásában  a beszerzési eljárásra vonatkozó 
ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont alapján: 
 
1. rész: Stratégiák átnézése, kiegészítése: nettó: 2.000.000 Ft, bruttó 2.540.000 Ft összeggel a Hazai 
Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.- ajánlati ára a 
legalacsonyabb. 
 
2. rész: Cselekvési terv elkészítése a hozzá kapcsolódó interjúkkal, felmérésekkel: nettó: 750.000 
Ft, bruttó: 952.500 Ft összeggel a Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston 
Péter u. 6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
3. rész Közrend helyzetelemzés: nettó: 800.000 Ft, bruttó: 1.016.000 Ft, összeggel a Hazai Pálya 
Gazdasági Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 
4. rész:  Történeti feltárás: nettó 3.200.000 Ft, 4.064.000 Ft, összeggel a Hazai Pálya Gazdasági 
Tanácsadó Kft. -1163 Budapest Ágoston Péter u. 6/2.- ajánlati ára a legalacsonyabb. 
 

3. A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft-t a szerződésben foglaltak teljesítése esetén Pásztó 
Városi Önkormányzat részéről díjazás illeti meg: 

 
1. rész: Stratégiák átnézése, kiegészítése: nettó 800.000 Ft 
2. rész: Cselekvési terv elkészítése a hozzá kapcsolódó interjúkkal, felmérésekkel: nettó 300.000 Ft 
3. rész Közrend helyzetelemzés: nettó 320.000 Ft 
4. rész: Történeti feltárás: nettó 1.280.000 Ft. 
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Összesen: nettó 2.700.000 Ft, bruttó 3.429.000 Ft. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására, 
továbbá valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
Pásztó, 2018. július 19. 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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