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Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva Nyírábrány nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezésével kapcsolatban történt
megkeresésünkre és jegyző úrral történt megbeszélésünkre, a várossá nyilvánítási dokumentáció
összeállításához nyújtott közreműködésünkre vonatkozóan az alábbi ajánlatot teszem, amely részemről
kiindulási alapként szolgálhat a község vezetőivel történő további egyeztetésre.
A városi pályázat elkészítése a jelenleg érvényben lévő szabályozás és a minisztérium szempontjainak
megfelelően (szakmai konzultációk, a pályázat tematikájának kialakítása, igény esetén ennek testületi ülésen
vagy közmeghallgatáson történő bemutatása, adatgyűjtés önkormányzati segítséggel, tematikus térképezés,
a teljes dokumentáció szakmai összeállítása, illusztrálása, tördeléssel, nyomdai kivitelezéssel 3 bekötött
példányban, valamint elektronikus adathordozón) minisztériumi szakmai egyeztetések lefolytatása:
3,000,000 Ft +ÁFA honorárium. Megtisztelő megbízásuk esetén a honorárium kiegyenlítése két
részletben, a kiadott teljesítésigazolást követően 30 napon belül, számla ellenében esedékes. Az első
résszámla (50%) benyújtásának esedékessége a munkaanyag elkészülte (2014. szeptember 20.) és az
önkormányzat által történő elfogadás időpontja, míg a második résszámla (50%) a pályázati dokumentáció
benyújtását (2015. január 15.) követően esedékes.
Referenciaként megemlítendő, hogy munkatársaimmal 1996 óta foglalkozunk a várossá nyilvánítás
problematikájával, amikor a Belügyminisztérium megbízásából átfogó kutatás keretében mértük fel a
várossá válásra alkalmas településeket körét. Az azóta eltelt időben számos sikeres pályázat elkészítésében
működtünk közre, amelynek eredményeképpen piacvezetővé váltunk ebben a szegmensben. Közel hatvan
önkormányzattal alakítottunk ki munkakapcsolatot, 2007-ben 10, 2008-ban 12, 2009-ben 17 nagyközséggel
álltunk szerződéses kapcsolatban. 2007-2009-ben 27 komplett pályázatot készítettünk el, 2000-től több
mint 30 várossá nyilvánítást ünnepelhettünk együtt partnereinkkel, a legutóbbi pályázati fordulóban a 18 új
városi cím közül 12 elnyerésben működtünk közre. Referenciatelepüléseink: Badacsonytomaj,
Balatonkenese, Besenyszög, Bodajk, Budakalász, Csanádpalota, Csákvár, Diósd, Hajós, Halásztelek, Igal,
Isaszeg, Jánossomorja, Jászkisér, Kerepes, Lébény, Maglód, Mágocs, Nagymányok, Őrbottyán, Piliscsaba,
Pusztaszabolcs, Rudabánya, Sajóbábony, Sülysáp, Tát, Törökbálint, Újhartyán, Verpelét, Zamárdi és
Zsámbék városai.
Remélem, a kivitelezésre szóló árajánlatunk felkelti érdeklődésüket és kialakulhat az az együttműködés,
amely elvezetheti Nyírábrány nagyközséget a városi cím odaítéléséig. A szakmai együttműködés
kialakulásában bízva, tisztelettel:
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