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Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének  

2020. március 16-ai rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés Humánreaktor - szellemi 
erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-
2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában 
térfigyelő rendszer bővítésének 
ajánlatkérési eljárására meghívandó 
vállalkozásokról. 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Gasparik Ildikó projektmanager 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 

Tisztelt Képviselő - testület! 

A „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” 
EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában térfigyelő rendszer bővítése 
ajánlatkérési eljárására meghívandó vállalkozásokról. 
 

Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

A szerződés teljesítésének határideje: A szerződéses feladat teljesítésének határideje: 
legkésőbb 2020. április 27.  

 

Szentlőrinc: 

Meglévő kamerarendszer bővítésének, rögzítésének helyei, feladatai, eszközei: 

1. Szentlőrinc, Pécsi utca és az Ifjúság utca kereszteződése (panel épületen) 
2. Szentlőrinc, Török föld utca 4. szám előtti - E.ON oszlopon; 

 

A település megfigyelését szolgáló térfigyelő rendszer, úgynevezett központi rendszert a 
szentlőrinci Rendőrőrs épületében került elhelyezésre – zárható rack szekrényben 20” 
monitoros videórögzítőn. 
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Átjátszó állomások és a kamerák egy részének létesítése a terep adottságait figyelembe véve, E. 
ON Áramszolgálati oszlopokon vagy Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, épületeken 
lehetséges. – Helyszíni bejárás biztosított. 
A felhívásban az újonnan létesítendő 2 db térfigyelő kamerát a korábban kialakított 8 kamera 
fogadására alkalmas térfigyelő rendszer hálózatán kell kialakítani. 
 
Eszközök: 

- 2 db, legalább 4 megapixeles felbontású éjjel, nappali, fix kamera létesítése; 
- átjátszók; 
- kül- és beltéri vezetékek, kábelek; 
- rögzítéshez szükséges, anyagok, konzolok; 
- valamint a meglévő, létesített, működő térfigyelő rendszer bővítéséhez, új kamerák 

elhelyezéséhez, létestéséhez, kiépítéséhez szükséges összes eszközök és anyagok. 
 

Hetvehely: 

Meglévő kamerarendszer bővítésének, rögzítésének helyei, feladatai, eszközei: 

3. Hetvehely, Rákóczi utca végén, Temetői kert – meglévő, létesített fa oszlopon; 

A település megfigyelését szolgáló térfigyelő rendszer, úgynevezett központi rendszert a 
Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre – zárható rack szekrény, 20” monitor, 
videórögzítő. 
Átjátszó állomások és a kamerák egy részének létesítése a terep adottságait figyelembe véve, E. 
ON Áramszolgálati oszlopokon vagy Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, épületeken 
lehetséges. – Helyszíni bejárás biztosított. 
A felhívásban az újonnan létesítendő 1 db térfigyelő kamerát a korábban kialakított 8 kamera 
fogadására alkalmas térfigyelő rendszer hálózatán kell kialakítani. 
 
Eszközök: 

- 1 db, legalább 4 megapixeles felbontású éjjel, nappali, fix kamera létesítése; 
- átjátszók; 
- kül- és beltéri vezetékek, kábelek; 
- rögzítéshez szükséges, anyagok, konzolok; 
- valamint a meglévő, létesített, működő térfigyelő rendszer bővítéséhez, új kamerák 

elhelyezéséhez, létestéséhez, kiépítéséhez szükséges összes eszközök és anyagok. 

Helesfa: 

Meglévő kamerarendszer bővítésének, rögzítésének helyei, feladatai, eszközei: 

4. Helesfa, Fő utca 123. számú ingatlan előtti oszlop – E.ON oszlopon; 

A település megfigyelését szolgáló térfigyelő rendszer, úgynevezett központi rendszert a 
Polgármesteri Hivatal épületében került elhelyezésre – zárható rack szekrény, 20” monitor, 
videórögzítő. 
Kamerák, valamint az átjátszó állomás létesítése a terep adottságait figyelembe véve, E. ON 
Áramszolgálati oszlopokon vagy Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, épületeken 
lehetséges. – Helyszíni bejárás biztosított. 
A felhívásban az újonnan létesítendő 1 db térfigyelő kamerát a korábban kialakított 4 kamera 
fogadására alkalmas térfigyelő rendszer hálózatán kell kialakítani. 
 
Eszközök: 

- 1 db, legalább 4 megapixeles felbontású éjjel, nappali, fix kamera létesítése; 
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- átjátszók; 
- átjátszók; 
- kül- és beltéri vezetékek, kábelek; 
- rögzítéshez szükséges, anyagok, konzolok; 
- valamint a meglévő, létesített, működő térfigyelő rendszer bővítéséhez, új kamerák 

elhelyezéséhez, létestéséhez, kiépítéséhez szükséges összes eszközök és anyagok. 

A fent felsorolt településeken létesítendő térfigyelő rendszer kialakításához szükséges és 
érintett 
E. ON Áramszolgálati oszlopokon történő rögzítéskor az egyszerűsített tervdokumentációk 
elkészítése, beadása, engedélyeztetés lefolytatása az engedély megszerzése a kivitelező 
szervezet feladatát képezi. 

 

Helyszínek megtekintése az alábbiak szerint:  

Időpontok:  

• 2020. 03.19.-én csütörtök, 09.00 órától 15.00 óráig;  
• 2020. 03.20.-án péntek, 09.00 órától 13.00 óráig. 

Helyszíni egyeztetések elérhetőségei, előre leegyeztetett időpontok: 

Szentlőrinc Város  Önkormányzat  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
Kapcsolattartó személy Földvári János - képviselő – 0630/552-0077; 

 
Hetvehely Község Önkormányzata  
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 37.  
Kapcsolattartó személy Wágner Antal - polgármester – 0630/686-9961; 

Helesfa Község Önkormányzata  
7683 Helesfa, Fő u. 55.  
Kapcsolattartó személy Horváth Rudolf - polgármester – 0630/383-4946; 

Alkalmassági feltétel: Feladat ellátásához szükséges képzett munkaerő megléte. Ajánlatadónak 
rendelkezni kell legalább egy hasonló nagyságrendű tervezési feladat elvégzését igazoló 
referencianyilatkozattal. 

A telepítésre a rendszer működtetésére 12 hónapos garancia vállalása, valamint az 
eszközökre vonatkozó jótállási, garanciális papírok az Önkormányzatok részére történő 
átadása. 

Az árajánlat benyújtásának határideje:  2020. március 25. (szerda) 10.00 óra 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljon hozzá az 
említett vállalkozók meghívásához a beszerzési eljárásra. 
 
Kelt: Szentlőrinc, 2020. március 13. 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

…/2020.(III.16.) KT. H a t á r o z a t a 
 

Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában 

térfigyelő rendszer bővítésének ajánlatkérési eljárására meghívandó vállalkozásokról 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, az ajánlattételi felhívásra meghívandó vállalkozások listáját elfogadja az 
alábbiak alapján: 
 

1. Név: Multi Alarm Zrt. 
Cím: 7630 Pécs, Basamalom utca 33. 

 
2. Név: Jankovics Mihály ev. 

Cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 30. 
 

3. Név: VIR Architect Kft. 
Cím: 7900 Szigetvár, Deák F. tér 21/b 

 
4. Név: Mátyás József ev. 

Cím: 7900 Szigetvár, Batthyányi utca 12. 
 

5. Név: ProtecStyle Kft. 
Cím:7940 Szentlőrinc, Ifjúság út 1/A. 

 
 
2. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő - testülete felhatalmazza a 
polgármestert a beszerzési eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatokat 
megtételére. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
 
 



Ajánlattételi felhívás 

 

Az ajánlatkérés tárgya: „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában térfigyelő rendszer 
bővítése 

Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

A szerződés teljesítésének határideje: A szerződéses feladat teljesítésének határideje: legkésőbb                             
2020. április 27.  

 

Szentlőrinc: 

Meglévő kamerarendszer bővítésének, rögzítésének helyei, feladatai, eszközei: 

1. Szentlőrinc, Jókai M. utca és a Munkácsy M. utca kereszteződésének észak-keleti sarka – E.ON 
oszlopon; 

2. Szentlőrinc, Török föld utca - E.ON oszlopon; 
 

A település megfigyelését szolgáló térfigyelő rendszer, úgynevezett központi rendszert a szentlőrinci 
Rendőrőrs épületében került elhelyezésre – zárható rack szekrényben 20” monitoros videórögzítőn. 
Átjátszó állomások és a kamerák egy részének létesítése a terep adottságait figyelembe véve, E. ON 
Áramszolgálati oszlopokon vagy Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, épületeken 
lehetséges. – Helyszíni bejárás biztosított. 
A felhívásban az újonnan létesítendő 2 db térfigyelő kamerát a korábban kialakított 8 kamera 
fogadására alkalmas térfigyelő rendszer hálózatán kell kialakítani. 
 
Eszközök: 

- 2 db, legalább 4 megapixeles felbontású éjjel, nappali, fix kamera létesítése; 
- átjátszók; 
- kül- és beltéri vezetékek, kábelek; 
- rögzítéshez szükséges, anyagok, konzolok; 
- valamint a meglévő, létesített, működő térfigyelő rendszer bővítéséhez, új kamerák 

elhelyezéséhez, létestéséhez, kiépítéséhez szükséges összes eszközök és anyagok. 
 

Hetvehely: 

Meglévő kamerarendszer bővítésének, rögzítésének helyei, feladatai, eszközei: 

3. Hetvehely, Rákóczi utca végén, Temetői kert – meglévő, létesített fa oszlopon; 

A település megfigyelését szolgáló térfigyelő rendszer, úgynevezett központi rendszert a Polgármesteri 
Hivatal épületében került elhelyezésre – zárható rack szekrény, 20” monitor, videórögzítő. 
Átjátszó állomások és a kamerák egy részének létesítése a terep adottságait figyelembe véve, E. ON 
Áramszolgálati oszlopokon vagy Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, épületeken 
lehetséges. – Helyszíni bejárás biztosított. 
A felhívásban az újonnan létesítendő 1 db térfigyelő kamerát a korábban kialakított 8 kamera 
fogadására alkalmas térfigyelő rendszer hálózatán kell kialakítani. 
 



Eszközök: 

- 1 db, legalább 4 megapixeles felbontású éjjel, nappali, fix kamera létesítése; 
- átjátszók; 
- kül- és beltéri vezetékek, kábelek; 
- rögzítéshez szükséges, anyagok, konzolok; 
- valamint a meglévő, létesített, működő térfigyelő rendszer bővítéséhez, új kamerák 

elhelyezéséhez, létestéséhez, kiépítéséhez szükséges összes eszközök és anyagok. 

Helesfa: 

Meglévő kamerarendszer bővítésének, rögzítésének helyei, feladatai, eszközei: 

4. Helesfa, Fő utca 123. számú ingatlan előtti oszlop – E.ON oszlopon; 

A település megfigyelését szolgáló térfigyelő rendszer, úgynevezett központi rendszert a Polgármesteri 
Hivatal épületében került elhelyezésre – zárható rack szekrény, 20” monitor, videórögzítő. 
Kamerák, valamint az átjátszó állomás létesítése a terep adottságait figyelembe véve, E. ON 
Áramszolgálati oszlopokon vagy Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, épületeken 
lehetséges. – Helyszíni bejárás biztosított. 
A felhívásban az újonnan létesítendő 1 db térfigyelő kamerát a korábban kialakított 4 kamera 
fogadására alkalmas térfigyelő rendszer hálózatán kell kialakítani. 
 
Eszközök: 

- 1 db, legalább 4 megapixeles felbontású éjjel, nappali, fix kamera létesítése; 
- átjátszók; 
- átjátszók; 
- kül- és beltéri vezetékek, kábelek; 
- rögzítéshez szükséges, anyagok, konzolok; 
- valamint a meglévő, létesített, működő térfigyelő rendszer bővítéséhez, új kamerák 

elhelyezéséhez, létestéséhez, kiépítéséhez szükséges összes eszközök és anyagok. 

A fent felsorolt településeken létesítendő térfigyelő rendszer kialakításához szükséges és érintett 
E. ON Áramszolgálati oszlopokon történő rögzítéskor az egyszerűsített tervdokumentációk 
elkészítése, beadása, engedélyeztetés lefolytatása az engedély megszerzése a kivitelező szervezet 
feladatát képezi. 

 

Helyszínek megtekintése az alábbiak szerint:  

Időpontok: 2020. 03.19.-én csütörtök, 09.00 órától 15.00 óráig;  

      2020. 03.20.-án péntek, 09.00 órától 13.00 óráig. 

Helyszíni egyeztetések elérhetőségei, előre leegyeztetett időpontok: 

Szentlőrinc Község Önkormányzata  
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
Kapcsolattartó személy Földvári János - képviselő – 0630/552-0077; 

 
Hetvehely Község Önkormányzata  
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 37.  
Kapcsolattartó személy Wágner Antal - polgármester – 0630/686-9961; 



Helesfa Község Önkormányzata  
7683 Helesfa, Fő u. 55.  
Kapcsolattartó személy Horváth Rudolf - polgármester – 0630/383-4946; 

 

Alkalmassági feltétel: Feladat ellátásához szükséges képzett munkaerő megléte. Ajánlatadónak 
rendelkezni kell legalább egy hasonló nagyságrendű tervezési feladat elvégzését igazoló 
referencianyilatkozattal. 

 

A telepítésre a rendszer működtetésére 12 hónapos garancia vállalása, valamint az eszközökre 
vonatkozó jótállási, garanciális papírok az Önkormányzatok részére történő átadása. 

 

 

Az árajánlat benyújtásának határideje:  2020. március 25. (szerda) 10.00 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiküldendők címei: 
 

1.  
 
Név: Multi Alarm Zrt. 
Cím: 7630 Pécs, Basamalom utca 33. 
Email cím: patko.gergely@multialarm.hu 
 

2. 
 
Név: Jankovics Mihály ev. 
Cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 30. 
Email cím: jankovicsmihaly54@gmail.com 
Adószám: 69999305-1-22 
Nyilvántartási szám: 53991377 
Alanyi adómentes számla. 
 

3. 
 
Név: VIR Architect Kft. 
Cím: 7900 Szigetvár, Deák F. tér 21/b 
Email cím: laszlo.virag@t-online.hu 
Adószám: 25124439-2-02 
cégj.:02-09-081347 
 

4. 
 
Név: Mátyás József ev. 
Cím: 7900 Szigetvár, Batthyányi utca 12. 
Email cím: matyastel@gmail.com 

 
5.  - Újvári 

mailto:matyastel@gmail.com
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Szentlőrinc Város Önkormányzat 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. március 16-i rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16-2017-

00100 azonosítószámú, 
„HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrás 
fejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” című projekt 
keretein belül könyvvizsgáló 
ajánlatkérési eljárására meghívandó 
vállalkozásokról. 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Gasparik Ildikó projektmanager 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 

ülésen lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrás 
fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projekt keretében 3.1.2.1. 
pont szerint a III. pont alapján kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek: a könyvvizsgálat. Figyelemmel arra, hogy a pályázat elszámolásához a 
könyvvizsgálat szükséges a szolgáltató kiválasztáshoz beszerzési eljárás lefolytatására 
van szükség. Javaslom, hogy az alábbi vállalkozások kerüljenek meghívásra az eljárásra: 
 

1. Név: B-KONTROLL KFT PÉCS, FELSŐVÁMHÁZ u. 16-18.  
Cím: 7630 Pécs, Fesővámház u. 16-18. 

 
2. Név: KODIMED Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 7341 Csikóstőttős, Kossuth utca 15.   
 

3. Név: Prompt L&S Kft. 7621 Pécs, Rákóczi u. 46.  
Cím: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. 

 
4. Név: Local Tax Kft 

Cím: 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/c. 
 

5. Név: Pannonlargo Kft. 
Cím:7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 12. 
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6. TaxAudit Európa Kft. 
7621 Pécs, Rákóczi út 13/a. II./5 
 

7. Pintér Audit Könyvvizsgáló Kft. 
7634 Pécs, Kovács Béla utca 6. 
 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljon hozzá az 
említett vállalkozók meghívásához. 
 
Kelt: Szentlőrinc, 2020. március 13. 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

…/2020. (III.16.) KT. H a t á r o z a t a 
 

az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „HUMÁNREAKTOR – szellemi 
erőforrás fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projekt 
keretein belül könyvvizsgálat szolgáltatás ajánlatkérési eljárására meghívandó 

vállalkozásokról 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, 
és úgy határozott, hogy a könyvizsgáló ajánlatkérési eljárására az alábbi vállalkozásokat 
kívánja meghívni: 
 

1. Név: B-KONTROLL KFT PÉCS, FELSŐVÁMHÁZ u. 16-18.  
Cím: 7630 Pécs, Fesővámház u. 16-18. 

 
2. Név: KODIMED Adótanácsadó és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím: 7341 Csikóstőttős, Kossuth utca 15.   
 

3. Név: Prompt L&S Kft. 7621 Pécs, Rákóczi u. 46.  
Cím: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46. 

 
4. Név: Local Tax Kft 

Cím: 7623 Pécs, Madách Imre utca 5/c. 
 
 

5. Név: Pannonlargo Kft. 
   Cím:7622 Pécs, Liszt Ferenc utca 12. 

 
6. TaxAudit Európa Kft 

7621 Pécs, Rákóczi út 13/a. II./5 
 

7. Pintér Audit Könyvvizsgáló Kft. 
7634 Pécs, Kovács Béla utca 6. 
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2. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő - testülete felhatalmazza a 
polgármestert az eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatokat megtételére. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 



Ajánlattételi felhívás 

 

Az ajánlatkérés tárgya: „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában könnyvizsgáló 
szolgáltatás nyújtása 

Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

A szerződés teljesítésének határideje: A szerződéses feladat teljesítésének határideje: legkésőbb                             
2020. április 27.  

Ajánlatkérő az alábbi feladatok elvégzésére kér árajánlatot: 

„Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” EFOP-
1.5.3-16-2017-00100 kódszámú projekt pénzügyi elszámolásának hitelesítése 

Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban, valamint annak 
mellékleteiben leírtak figyelembevételével. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy 
becsült értékét tekintve a beszerzés az ajánlatkérés időpontjában nem tartozik a Közbeszerzésekről 
szóló törvény (Kbt.) hatálya alá. Az Ajánlatkérő kifejezetten kijelenti, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtó Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja. 

A megvalósítandó feladatok leírása 

„Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” EFOP-
1.5.3-16-2017-00100 kódszámú projekt pénzügyi elszámolásának hitelesítése  

A projekt leírása: 

2018. január 1 -én kezdetét vette az a két évre kidolgozott program – melynek alapvető célja a helyi 
társadalom számára hasznos szolgáltatások fejlesztése, az itt élők számára, saját környezetükben 
meglévő erőforrások feltérképezése és hasznosítása. Ezt projektünk részben a közszolgáltatásokban 
hasznos, de jelenleg hiányzó kulcs-szakemberek felkutatásával és térségbe vonzásával, másrészt 
pedig a helyi közösségek önszervező képességének fejlesztésével, és ennek beindításához szükséges 
rendezvények, aktivitások lebonyolításával tervezi megvalósítani. Emellett számos olyan 
egészségügyi-, kulturális-, és közösségi szolgáltatást tesz a lakosság számára elérhetővé, melyek 
életminőségük javításában elengedhetetlenek. A program hét település konzorciumi partnerségének 
keretében valósul meg: Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Szentkatalin és 
Okorvölgy. A megvalósító hét település által lefedett működési terület lakosságszáma közel 8000 fő. 

A kulturális élet fellendítésének érdekében a projekt keretében igen magas számban kerülnek majd 
megszervezésre közösségi programok, nagyobb rendezvények (szépség-egészség-sport és 
gyermeknap, családi nap, térségi nemzetiségi nap stb.), illetve klub-tevékenységek (szülő-, ifjúsági-, 
nyugdíjas-, természetjáró klubok), melyek a lakosság önszervező képességét és önkéntességen 
alapuló kapacitását is kívánják mozgósítani. 

A hét településen élő középiskolában tanuló fiatalok számára tanulmányi-közösségi ösztöndíj 
program is megvalósul a pályázat keretein belül. 

 



A Humánreaktor célcsoportja a humán közszolgáltatás jelenlegi és leendő dolgozóin túl a gyermekek 
(óvodások, iskolások), fiatal felnőttek, idősek és az egyéb aktív korú, hátrányos helyzetű lakosok, akik 
a különböző programokon való részvételnek köszönhetően számos szolgáltatásban, különböző 
kompetenciák fejlesztésében, és minőségibb humán közszolgáltatás ellátásban részesülhetnek. 

A projekt benyújtását megelőző igényfelmérés során feltérképezésre kerültek a 7 település 
közigazgatási területének vonatkozásában a humán közszolgáltatásokat ellátó intézmények körében 
jelentkező szakember hiányosságok, melynek enyhítésére a projekt biztosítja 1-1 fő pszichológus, 
mediátor, gyógypedagógus és logopédus munkáját, az eddig már meglévő szolgáltatásokon felül. 

A humán közszolgáltató intézmények dolgozói részéről jelentős igény mutatkozott a különböző 
szakmai képzések, továbbképzések, tréningek iránt, melyek elvégzésére pályázati programunk magas 
számban nyújt majd lehetőséget. 

A projekt keretében számos megelőző jellegű program kerül lebonyolításra, mely foglalkozások 
megcélozzák az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevenciós tevékenységeket egyaránt. 

A hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó aktív korú emberek foglakoztathatóságának javításának 
érdekében kialakított szolgáltatás-csomagok különféle fejlesztési tevékenységeket tartalmaznak. 
Ezen komplex fejlesztési lehetőségek több fázisát ölelik fel az elsődleges munkaerőpiacra történő 
visszakerülésig tartó folyamatnak: bemeneti kompetencia mérés, projektbe vonás, különböző 
kompetenciafejlesztő tréningeken való részvétel biztosítása, piacképes szakmai képzés elvégzése. 

A megvalósító hét település által lefedett működési terület lakosságszáma közel 8000 fő. A 
projektgazdák feltett szándéka, hogy a lakosság minél szélesebb köre részesülhessen a program által 
biztosított szolgáltatásokban. A projekt szakmai tartalmáról Ajánlattevők a következő linken 
tájékozódhatnak bővebben: ……………………………… 

A projekt vezetője: Szentlőrinc Város Önkormányzata, a projekt konzorciumi partnerei: 

Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Szentkatalin és Okorvölgy községi önkormányzatok. 

A projekt időtartama: 201…….-20……….. 

A projekt teljes költségvetése …………………. ebből ………………….. a közvetlen támogatás, a többi a 
partnerek önrésze. 

A támogatási szerződés a ………………… és az …………………. között jött létre, mely szabályozza az 
elszámolási kötelezettségeket is.  

Az elvégzendő feladat leírása: 

…………………………. 

A záróbeszámoló beadási határideje: ……………………………… 

Az projekttel kapcsolatos elvárásai az alábbi útmutatóban olvashatók: ………………………………… 

Az ajánlati ár kialakításával kapcsolatos elvárások, a benyújtással kapcsolatos előírások, a bírálati 
szempontrendszer és a szerződésre vonatkozó információk ide kattintva  elérhetőek. 

Helyszíni egyeztetések elérhetőségei, előre leegyeztetett időpontok: 

Szentlőrinc Város Önkormányzat 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
Kapcsolattartó személy ………………. - ……………… – 06…………/…………..; 



 
Alkalmassági feltétel: Feladat ellátásához szükséges képzett munkaerő megléte. Ajánlatadónak 
rendelkezni kell legalább egy hasonló nagyságrendű feladat elvégzését igazoló 
referencianyilatkozattal. 

 

Az árajánlat benyújtásának határideje:  2020. …………….. (……………) …………….. óra 
 
 
 
Kiküldendők címei: 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. március 16-i rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés „Humánreaktor - szellemi 
erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-
2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában 
szakember hiány enyhítését szolgáló 
programok kidolgozását összefoglaló 
tanulmányterv elkészítése. 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Gasparik Ildikó projektmanager 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
A „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” 
EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában szakember hiány enyhítését szolgáló 
programok kidolgozását összefoglaló tanulmányterv elkészítésére meghívandó vállalkozásokról. 
 
Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
A szerződés teljesítésének határideje: A szerződéses feladat teljesítésének határideje: 
legkésőbb 2020. április 27.  
 
Elvégzendő feladatok: 
A helyi humán közszolgáltatások szakember- és szaktudás hiány és enyhítését szolgáló 
programok kidolgozását összefoglaló tanulmányterv elkészítése 
A szakemberhiány felmérés/tanulmány az alábbiakra kell kitérnie min. 50 oldalas tanulmány 
formájában: 
 

1. Vezetői összefoglaló 
2. Alkalmazott módszertan és jogszabályi környezet 
3. Helyzetértékelés 
4. Projektben résztvevő települések és érintett intézményeinek bemutatása 
5. Intézmények szakemberrel való ellátottsága, szakemberhiány 
6. Humán szolgáltatások és szakemberhiány a projektben résztvevő településeken 
7. A humán közszolgáltatásban jelentkező problémák összegzése 
8. A projekt keretében javasolt célok 
9. Innovatív program kidolgozása a mélyszegénységben élők és a romák integrációjának 

támogatására és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására 
10. Mellékletek 
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A tanulmány kötelező melléklete a szakember- és szaktudás hiány és enyhítését szolgáló 
intézkedési terv. 
 
Az elkészült dokumentumokat papír alapon 3 példányban, elektronikus adathordozón 3 
példányban kell átadni a megbízó részére. 
 
Alkalmassági feltétel: Feladat ellátásához szükséges tevékenységi kör megléte.  
 
 
Az árajánlat benyújtásának határideje:  2020. március 25. (szerda) 10.00 óra 
 
 
Javaslom, hogy az alábbi vállalkozások kerüljenek meghívásra az eljárásra. 
 
Kelt: Szentlőrinc, 2020. március 13. 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
 

1.  
 
Név: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 
Cím: 7635 Pécs, Donátusi út 61 
Email cím: 5tervkft@gmail.com 
Adószám: 11701808-2-02 
 

2. 
 
Név: HBR Tervező Bt. 
Cím: 7625 Pécs, Magyar u.7. 
Email cím: hbrtervezo@gmail.com 
Adószám: 26300599-1-02 
Alanyi adómentes számla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
Név: Láthatár Közhasznú Egyesület 
Cím: 7900 Szigetvár, Dózsa György utca 5. 
Email cím: lathatar.egyesulet@gmail.com 
Adószám: 18323258-1-02 
 

4. 
 
Név: Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna 
Egyesület 
Cím: 7900 Szigetvár, József Attila utca 7. 
Email cím: zentai68@gmail.com 
Adószám: 18313424-2-02 
 
      5.   

 
Név: EU-WINNER CONSULTING Tanácsadói 
és Szolgáltatói Kft. 
Cím: 7900 Szigetvár, Akácos utca 9. 
Email cím: karsai.daniel@eu-winner.hu 
Adószám: 14705492-2-02 

 
 
  

javascript:fm.eMailClicked.raise('5tervkft@gmail.com');
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Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
…/2020.( III.16.) KT. H a t á r o z a t a 

 
Előterjesztés „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 

közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában 
szakember hiány enyhítését szolgáló programok kidolgozását összefoglaló 

tanulmányterv elkészítése 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és az 
eljárására meghívandó vállalkozások listáját elfogadja az alábbiak alapján: 
 

1.  
Név: 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 
Cím: 7635 Pécs, Donátusi út 61 
Email cím: 5tervkft@gmail.com 
Adószám: 11701808-2-02 
 

2. 
Név: HBR Tervező Bt. 
Cím: 7625 Pécs, Magyar u.7. 
Email cím: hbrtervezo@gmail.com 
Adószám: 26300599-1-02 
Alanyi adómentes számla. 
 

3. 
Név: Láthatár Közhasznú Egyesület 
Cím: 7900 Szigetvár, Dózsa György utca 5. 
Email cím: lathatar.egyesulet@gmail.com 
Adószám: 18323258-1-02 
 

4. 
Név: Szigetvári Kultúr-és Zöld Zóna Egyesület 
Cím: 7900 Szigetvár, József Attila utca 7. 
Email cím: zentai68@gmail.com 
Adószám: 18313424-2-02 
 
      5.   
Név: EU-WINNER CONSULTING Tanácsadói és Szolgáltatói Kft. 
Cím: 7900 Szigetvár, Akácos utca 9. 
Email cím: karsai.daniel@eu-winner.hu 
Adószám: 14705492-2-02 
 
 
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert az 
eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatokat megtételére. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

javascript:fm.eMailClicked.raise('5tervkft@gmail.com');


Ajánlattételi felhívás 

 

Az ajánlatkérés tárgya: „Humánreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban” EFOP-1.5.3-16-2017-00100 kódszámú pályázat tárgyában szakember hiány 
enyhítését szolgáló programok kidolgozását összefoglaló tanulmányterv elkészítése 

Az árajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

A szerződés teljesítésének határideje: A szerződéses feladat teljesítésének határideje: legkésőbb                             
2020. április 27.  

 

Elvégzendő feladatok: 

A helyi humán közszolgáltatások szakember- és szaktudás hiány és enyhítését szolgáló programok 
kidolgozását összefoglaló tanulmányterv elkészítése 

A szakemberhiány felmérés/tanulmány az alábbiakra kell kitérnie min. 50 oldalas tanulmány 
formájában: 
 

1. Vezetői összefoglaló 
2. Alkalmazott módszertan és jogszabályi környezet 
3. Helyzetértékelés 
4. Projektben résztvevő települések és érintett intézményeinek bemutatása 
5. Intézmények szakemberrel való ellátottsága, szakemberhiány 
6. Humán szolgáltatások és szakemberhiány a projektben résztvevő településeken 
7. A humán közszolgáltatásban jelentkező problémák összegzése 
8. A projekt keretében javasolt célok 
9. Innovatív program kidolgozása a mélyszegénységben élők és a romák integrációjának 

támogatására és az őket segítő szervezetek hatékonyságának javítására 
10. Mellékletek 

A tanulmány kötelező melléklete a szakember- és szaktudás hiány és enyhítését szolgáló intézkedési 
terv. 
 
Az elkészült dokumentumokat papír alapon 3 példányban, elektronikus adathordozón 3 példányban 
kell átadni a megbízó részére. 
 

Alkalmassági feltétel: Feladat ellátásához szükséges tevékenységi kör megléte.  

 

 

Az árajánlat benyújtásának határideje:  2020. március 25. (szerda) 10.00 óra, a 
palyazat@szentlorinc.hu e-mail címre. 
 
 
 
 
 

mailto:palyazat@szentlorinc.hu
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének  
2020. március 16-i rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés nagy sebességű WiFi hálózat 

kiépítéséről Szentlőrinc Város közösségi 
terein 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika pályázatíró 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: nem tárgyalják a bizottságok 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A WiFi4EU pályázat tartalma: 
Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a 
parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi 
központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli 
internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott 
előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.  
A WiFi4EU kezdeményezés keretében a 2020-1 pályázati felhívás alapján elosztandó 
indikatív összeg 14.205.000 EUR. Forrásait korszerű wifi-berendezések beszerzésére és 
közterületeken történő üzembe állítására lehet majd fordítani. 
A „kapott pénzből” a nyilvános internet-hozzáférési pontok berendezéseinek beszerzését és 
üzembe állítását finanszírozhatják, viszont a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy 
minimum 3 évig fenntartja az internet-hozzáférést és a berendezések rendeltetésszerű 
használatához biztosítja a karbantartás költségeit. 
Az internetes oldalon történő regisztráció után, amint a pályázati felület megnyílik, on-line 
lehet majd a pályázatot benyújtani és az elbírálás után 15 000 EUR (kb. 5.010.000 Ft) 
értékben építhetnek ki nagy sebességű internet hálózatot. Egy önkormányzat csak egy 
utalványt kaphat. 
A településeknek nem kell semmilyen műszaki tervdokumentációt, vagy költségbecslést 
csatolniuk a pályázathoz, tehát előzetes költsége nem merül fel az Önkormányzatnak. 
Pályázat megnyitásának időpontja: 2020. március 17. 13.00 
A megvalósításra rendelkezésre álló idő: pályázati nyertességtől számított másfél év. 
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A pályázat teljes egészében utófinanszírozású. A kedvezményezett csak működő rendszer 
esetén kapja meg az elnyert összeget. 
Önkormányzatunknál jelentkezett egy kivitelező, kinek bemutatkozását mellékelten 
tekinthetik meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet döntsenek, hogy Szentlőrinc mely közösségi terén 
kívánnak fejleszteni. 
 
Szentlőrinc, 2020. március 12. 
  
     Koltai Péter polgármester sk. 
Határozati javaslat: 
 

A) változat 
Szentlőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(III. 16……) KT. határozata 
 

a WiFi4EU pályázatról 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a WiFi4EU 
elnevezésű pályázatot be kívánja nyújtani az alábbi helyszínen…………………… 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Koltai Péter polgármester 

 
 

B) változat 
Szentlőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(III. 16……) KT. határozata 
 

WiFi4EU pályázatról 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a WiFi4EU 
elnevezésű pályázatot nem kívánja benyújtani.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Koltai Péter polgármester 
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      Szentlőrinc Város Önkormányzata 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. március 16-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Előterjesztés nagy sebességű WiFi hálózat 
kiépítéséről Szentlőrinc Város közösségi 
terein 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika pályázatíró 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 
egyéb) 

Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 
lehet tárgyalni 

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 

Előzetesen tárgyalja: nem tárgyalják a bizottságok 

 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

A WiFi4EU pályázat tartalma: 

Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a 
parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi 
központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli 
internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott 
előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.  

A WiFi4EU kezdeményezés keretében a 2020-1 pályázati felhívás alapján elosztandó 
indikatív összeg 14.205.000 EUR. Forrásait korszerű wifi-berendezések beszerzésére és 
közterületeken történő üzembe állítására lehet majd fordítani. 
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A „kapott pénzből” a nyilvános internet-hozzáférési pontok berendezéseinek beszerzését és 
üzembe állítását finanszírozhatják, viszont a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy 
minimum 3 évig fenntartja az internet-hozzáférést és a berendezések rendeltetésszerű 
használatához biztosítja a karbantartás költségeit. 

Az internetes oldalon történő regisztráció után, amint a pályázati felület megnyílik, on-line 
lehet majd a pályázatot benyújtani és az elbírálás után 15 000 EUR (kb. 5.010.000 Ft) 
értékben építhetnek ki nagy sebességű internet hálózatot. Egy önkormányzat csak egy 
utalványt kaphat. 

A településeknek nem kell semmilyen műszaki tervdokumentációt, vagy költségbecslést 
csatolniuk a pályázathoz, tehát előzetes költsége nem merül fel az Önkormányzatnak. 

Pályázat megnyitásának időpontja: 2020. március 17. 13.00 

A megvalósításra rendelkezésre álló idő: pályázati nyertességtől számított másfél év. 

A pályázat teljes egészében utófinanszírozású. A kedvezményezett csak működő rendszer 
esetén kapja meg az elnyert összeget. 

Önkormányzatunknál jelentkezett egy kivitelező, kinek bemutatkozását mellékelten 
tekinthetik meg. 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet döntsenek, hogy Szentlőrinc mely közösségi terén 
kívánnak fejleszteni. 

Szentlőrinc, 2020. március 12. 

  

     Koltai Péter polgármester sk. 

Határozati javaslat: 

A) változat 

Szentlőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(III. 16……) KT. határozata 

a WiFi4EU pályázatról 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a WiFi4EU 
elnevezésű pályázatot be kívánja nyújtani az alábbi helyszínen…………………… 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Koltai Péter polgármester 
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B) változat 

Szentlőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(III. 16……) KT. határozata 

WiFi4EU pályázatról 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a WiFi4EU 
elnevezésű pályázatot nem kívánja benyújtani.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Koltai Péter polgármester 
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A J Á N L A T 	
 
Címzett:	Szemelyácz-Storcz	Mónika,	Szentlőrinc	Önkormányzata	
Küldi:	Pánics	Róbert	
Dátum:	2020.03.13.	11:38	 	
Tárgy:	WiFi4EU	pályáztatási	lehetősége.	

	
	
Tisztelt	Szemelyácz-Storcz	Mónika!	
	
Köszönettel	 vettük	 a	 lehetőségét,	 hogy	 vállalkozásunk	 lehetőséget	 kaphat	 Szentlőrinc	 település	 WiFi4EU	
pályázatának	lebonyolítására.	
	
A	Weyland-Yutani	Kft.	1997-ben	informatikai	vállalkozásként	indult,	majd	portfóliója	bővítése	során	2004-ben	
vezeték	nélküli	mikrohullámú	Internet	szolgáltatást	indított	Pécsen.		
A	kezdeti	évek	dinamikus	fejlődésének	köszönhetően	2007-ben	a	Pécsen	kívül	eső	szolgáltatások	kiépítésére	–	
üzemeltetésére	megalakult	a	Last-Mile	Kft.,	mely	azóta	közösen	a	Weyland-Yutani	cégcsoport	részeként	egyre	
több	Partnernek	bizonyította	rátermettségét	a	professzionális	távközlési	szolgáltatás	területén.	
	
A	kezdetektől	fogva	egyedi	szolgáltatásokat	nyújtunk	üzleti	ügyfeleink	részére,	és	portfolióunkat	folyamatosan	
bővítjük.	
	
Már	2004-től	kezdetleges	eszközökkel	saját	hálózatot	építettünk,	melynek	segítségével	kedvező	ár-érték	arányú	
szolgáltatást	 tudtunk	 nyújtani	 a	 lakosság	 részére,	 olyan	 helyeken,	 ahol	 a	 kábeles	 hálózat	 nem,	 vagy	
használhatatlan,	 rossz	 minőségben	 volt	 elérhető.	 2007-től	 egyre	 több	 üzleti	 ügyfélnek	 biztosítunk	 prémium	
kategóriás	 bérelt	 vonali	 szolgáltatásokat,	 Baranya	 megyében	 Villánytól-Szigetvárig,	 több	 mint	 2.000	 ügyfél	
részére.	
	
A	bérelt	vonali	szolgáltatást	minden	esetben	az	ügyfél	 igényeihez	 igazítjuk,	a	magas	minőségű	professzionális	
eszközök	felhasználásával	versenyképes	szolgáltatást	kínálunk	a	teljes	lefedettségi	területünkön.	A	bérelt	vonali	
Internet	vonalakat	magas	prioritással	kezeljük,	melyeket	egy	külön	kiemelt	24	órás	műszaki	hibabejelentő	és	On-
Line	monitoring	rendszer	felügyel.	Így	a	legkisebb	meghibásodás	esetén	Kollégáink	szinte	azonnal	reagálni	tudnak	
a	 felmerült	 problémára.	 Megbízható,	 bevált	 partnerekkel,	 eszközökkel	 és	 szakmailag	 elkötelezett,	 felkészült	
kollégákkal	dolgozunk,	éppen	ezért	garantálni	tudjuk	a	kiváló	minőséget.	
	
Egyéni	ügyfeleink	mellett,	Önkormányzatokat,	multinacionális	vállalatokat,	illetve	további	Internet	szolgáltatót	
látunk	 el	 szolgáltatásunkkal.	 Az	 elmúlt	 tíz	 év	 dinamikus	 növekedése	 méltán	 tükrözi	 csúcstechnológiára	 való	
törekvésünket.	A	töretlen	innovációra	kitűzött	célunkat	a	folyamatos,	fejlesztésekkel	és	beruházásokkal	érjük	el,	
ezt	az	elégedett	ügyfeleink	bővülő	száma	igazolja.	
	
2018	 óta,	 cégünk	 több	 Baranyai	 település	 számára	 is	 pályázatot	 nyújtott	 be	WiFi4EU	 kiépítési	 lehetőséggel	
kapcsolatban,	 azon	 települések	akik	 az	 első	 körös	 kiírásban	nyertek	Beremend,	 és	Bogádmindszenten,	már	 a	
lakosok	élvezhetik	a	kiépített	rendszer	előnyeit.	A	második	illetve	harmadik	körös	kiírásban	további	településeket	
pályáztattunk,	 kinek	 sikeres	 pályázatot	 tudtunk	 benyújtani	 ezek	 Kozármisleny,	 Pécs,	 Csabdi,	 Keszü,	 itt	 még	
folyamatban	lévő	tervezési	és	kiépítési	munkák	zajlanak.			
	
Azon	 települések	 számára	 akik	 rajtunk	 keresztül	 nyernek	 pályázatot	 kivitelezési	munkát	 kívánunk	 végezni,	 a	
nyertes	pályázat	fejében.		Ez	esetben	a	pályázati	kiírásban	szereplő	három	éves	fenntartási	időszak	alatti	kötelező	
elemként	 megkötendő	 üzemeltetés	 cégünk,	 ingyen	 biztosítja	 az	 üzemeltetési	 szerződésben	 szereplő	
feltételekkel.		
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Így	az	Önkormányzatnak	nincs	költsége	a	beruházással	sem	(a	kivitelezés	során	cégünk	előlegezi	meg	a	kifizetésig	
az	eszközök	finanszírozását),	illetve	a	későbbi	üzemeltetéssel	kapcsolatban	sem.	Egyetlen	fenntartási	költsége	a	
havi	 internet	 szolgáltatási	 szerződés,	 amit	 a	 településen	 rendelkezésre	 álló	 bármelyik	 szolgáltatóval	meg	 tud	
kötni,	ennek	csomagtól	függően	havi	5-10e	forintos	költsége	van	három	évre	vetítve.		
	
Szeretném	felhívni	a	figyelmüket,	hogy	a	jelenleg	kiírt	pályázat	beadásának	határideje	Március	17	12	óra	,	ezért	
ha	szeretnének	velünk	együttműködni,	Március	16-ig	szükségünk	van	a	portál	oldalra	regisztrált	e-mail	címükre	
/	jelszavukra	(ha	nincs	meg	a	jelszó	tudunk,	jelszó	emlékeztetőt	kérni),	hogy	ellenőrizni	tudjuk	a	beadott	papírok	
még	érvényesek	e.	
		
Tisztelettel:	

		
	
Pánics	Róbert	 																																																																																															
Ügyvezető	igazgató	
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