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eljárásrendjéhez 
 

 
Nem közszféra esetében, (tehát pl. magánvállalatok, társas vállalkozók, 

egyesületek, magánszemélyek stb.), illetve ha a megyei vagy ágazati (kiemelt) 
projektlistán az adott (pl. önkományzati) projekt nem szerepel, akkor 

közbeiktatódik egy forráspályázati kör. Vagyis  ilyen értelemben  pályázati 
rendszer megmaradna; de ezt is meg kellene újítani. Én így gondolom (lehet 
kritizálni!): 

 
1. A (forrás)pályázatot a megyei ill. ágazati menedzsment bírálja el, az operatív 

programokhoz való illeszkedés, és egyéb kiírás szerinti követelmények, feltételek 
alapján. Elutasítás ne legyen - forráshiányra hivatkozva -, csak hiánypótlás, v. 
tervkorrekció igény, inkább legyen lezárva a pályázás lehetősége, ha elfogyott a 

keret. 
 

2. A (forrás)pályázati út kétféle lehetne, építési beruházások esetén:  
a) lehetőség: ha engedélyezett terv és kiviteli terv szintű költségvetés 
(előirányzat) rendelkezésre áll. Ezek tervezési díja beleszámítana az önerőbe. A 

pályázati dokumentáció része az engedélyek, a műszaki tervdokumentáció:  ez 
tartalmaz költség előirányzatot, tervezési programot, műszaki leírást is, ez eleve 

leír minden fontos tartalmi elemet. Az elbíráláshoz szükséges egyéb fontos 
 pályázati tartalom a szükséges mértékig legyen leegyszerűsítve, racionalizálva. 
b) lehetőség: ha engedélyes terv még nincs, előfinanszírozásra (előkészítésre, 

engedélyezési tervezésre, és ha kell, kiviteli tervezésre) lehessen pályázni. Erre 
legyen külön pályázati keret. A támogatási kérelem néhány űrlap, amely a főbb 

paraméterek, helyszín, tulajdoni viszonyok leírása mellett az operatív 
programokhoz való illeszkedés igazolását tartalmazza; ez az elbírálás alapja. Az 
engedély terv birtokában, ill. az engedélyek, költségelőirányzat birtokában a 

továbbiakban a 2.a) szerint. 
 

3. A 2.b) esetben a menedzsmentnek ajánlania kellene a közszféra szerinti 
eljárásrend értelemszerű alkalmazását (tehát tervajánlatok-, ill. a későbbiekben 
kivitelezői ajánlatok beszerzését) a pályázó számára. Illetve feltételül szabhatná 

ezt az előfinanszírozás ellentételezéseként. 
 

4. A (forrás)pályázati dokumentációkat le kell egyszerűsíteni, ez kormányzati 
igény; persze továbbra is szükség lehet e pályázatok kidolgozásához 
pályázatírókra, tanácsadókra (de ez úgy tűnik, nem lesz ez túldimenzionálva, 

mint eddig). Adott esetben igénybe vehetné a pályázó a közszféra 
menedzsmentet, legalábbis konzultáció erejéig. Pl. egy nagyobb 

magánvállalkozás egyértelműen területfejlesztési hatású, v. foglalkozásbővítő 
hatású, nagy volumenű beruházása esetén.  
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