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Körmend Város Önkormányzata a Williamson 
and Klark Corporate Finance Kft. segítségével 
támogatási kérelmet nyújtott be a polgármesteri 
hivatal szervezetfejlesztésének támogatására. 

A Vas megyei kis város, Körmend Város Önkor-
mányzatához Körmenden kívül több mint 37 
település tartozik. A Polgármesteri Hivatalban 
alapvetően kettős feladat ellátása folyik: egyrészt 
jórészt jegyzői hatáskörbe utaltan államigazgatási 
feladatok ellátása zajlik (pl. építéshatóság, lak-
címnyilvántartás, anyakönyvezetés, működési 
engedélyek kiadása, okmányirodai tevékenység 
stb.), másrészt pedig a Hivatal az Önkormányzat 
végrehajtó szerve is, azaz az önkormányzati 
döntések előkészítésében és végrehajtásában is 
részt vesz (előterjesztések készítése, végrehajtása, 
átruházott bizottsági hatáskörök gyakorlásának 
előkészítése, végrehajtása stb, projektek irányítá-
sa, költségvetési szervek munkájának pénzügyi-
szakmai koordinációja stb.)

A Hivatalban az alábbi 4 iroda működik:
1. Közszolgálati Iroda
2. Hatósági Iroda és Gyámhivatal
3. Pénzügyi Iroda
4. Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda.

Az évről évre növekvő munkamennyiség 
következtében valamennyi területen előrelépésre 
volt szükség: a munkaerő képzésére, informatikai 
stratégia elkészítésére, költségvetési szoftver be-
szerzésére, civil és vállalkozói szféra részére be-
mutatkozási lehetőség biztosítására a jelenlegi 
rendszer továbbfejlesztésével, OSS ügyfélirányító 
rendszer korszerűsítésére.

Ezért a célok elérését - a szolgáltató közi-
gazgatást - a jelenlegi fizikai keretek közé szorít-
va   új módszerek bevezetésével, új döntésho-
zatali eljárásokkal, illetve a jelenlegi eljárásaik 
egyszerűsítésével,  a polgármesteri  hivatal szer-
vezetfejlesztésével tudják elérni.
A benyújtott támogatási kérelmet a bíráló bizott-
ság támogatásra érdemesnek találta, és az önkor-
mányzat részére a kért összeget teljes mértékben 
megítélte fejlesztéseik megvalósításához.

Sikerükhöz gratulálunk!
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I. Hamarosan    lejár a  benyújtási  határideje a       
„Telephelyfejlesztés”  című pályázati kiírásnak. A 
konstrukció a KKV-k működési helyszínéül szolgáló 
meglévő, működő telephelyek modernizációját 
és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, 
a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja 
elősegíteni.

Támogatott tevékenységek
1.  Új épület építése, létesítése, és a szükséges 
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2.  A meglévő épületek átalakítása, bővítése, és 
a szükséges épületgépészeti beruházások végre-
hajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, 
bővítése.
4.  Szükséges eszközök beszerzése.

Támogatás mértéke településtől függően 25-50%.
Igényelhető támogatás összege minimum 10 millió 
Ft, maximum 100 millió Ft.

Benyújtási határidő 2010. július 30.

II. “Mikro- és kisvállalkozások technológia fej-
lesztése” című  pályázati kiírásra a  50 főnél kisebb 
létszámú:

• gazdasági társaságok (kivéve non profit gaz-
dasági társaságok),
• szövetkezetek,
• egyéni vállalkozók pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek köre
1.Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, 
az alábbiak szerint:

• új eszköz beszerzése vagy
• olyan használt eszköz beszerzése, amely ese-
tében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt 
eszköz 3 évnél nem régebbi.

2. Információs technológia-fejlesztés:
• hardver,
• szoftver (maximum a projekt összes elszámol-
ható költségének 25%-áig)

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó web-
tárhely egyszeri díja.
4. Honlap készítése 
5. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása. 

Az igényelhető támogatás összege minimum 1 mil-
lió Ft, maximum 20 millió Ft lehet. A támogatás 
mértéke településtől függően maximum 25-50%.

Benyújtásának határidő a konvergencia régiók-
ban 2010. december 31. a Közép-magyarországi 
régióban 2010. szeptember 6.

Vállalkozások részére 

Aktuális pályázatok

Akció!
 Pályázati 

utógondozási munka 
megrendelése esetén, 

a megrendelt 
projekt előrehaladási 

jelentés mellé az 
időközi pénzügyi 

kifizetési kérelmeket, 
pénzügyi jelentéseket 

díjmentesen 
elvégezzük 

vállalkozása részére.

.
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III. A “Komplex vállalati technológiafejlesztés” 
című kiírásra is lehet még mindig pályázni. 

Mire igényelhető támogatás? 
1. Eszközbeszerzés 
2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás 
3. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how beszerzések 
4. Információs technológia-fejlesztés, 
5. Piacra jutás támogatása 
6. Vállalati HR fejlesztés 
7. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott 
tanácsadási területeken 
8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsíttatása. 

Mekkora összegre lehet pályázni? 
A támogatás a hátrányos helyzetű kistérségekben 
megvalósuló projektek esetében a beruházás összes 
elszámolható költségének legfeljebb 40%-a, nem 
hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló pro-
jektek esetében legfeljebb 30%-a, Pest megyében 
legfeljebb 30%-a, Budapesten pedig 25%-a lehet. 

A támogatás összege a konvergencia régiókban mini-
mum 20 millió forint, maximum 150 millió forint, 
míg a Közép-magyarországi régióban minimum 20 
millió forint, maximum 100 millió forint. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2010. 
szeptember 6.

IV. A „Vállalati folyamatmenedzsment és elek-
tronikus kereskedelem támogatása” című pályázat

A konstrukció célja a hazai vállalkozások 
jövedelemtermelő képességének erősítése az in-
formációs és kommunikációs technológiai megoldá-
sok hatékony alkalmazása révén, mind a belső válla-
lati, mind pedig a vállalatközi üzleti folyamatokban. 
Támogatás igényelhető : vállalati CRM, értékesítés 
terület; gyártási terület; humán erőforrás menedzs-
ment és bérszámfejtés, kontrolling és döntéstá-
mogatás; beszerzési, logisztikai terület; táv- és 
csoportmunka támogatás; pénzügyi, számviteli 
terület; internetes megjelenés (Vállalati portál); 
internetes értékesítés (Vállalati webáruház). 

A támogatás mértéke 35%-50%., régiótól 
függően. 
Az elnyerhető támogatás mértéke minimum 1 
millió Ft, maximum 15 millió Ft. 
Benyújtási határidő: 2010. december 31.

Aktuális pályázatok vállalkozások részére
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Önkormányzatok részére 

Aktuális pályázatok
I. 2010. augusztus 31-ig még lehet pályázni az 
„Első lépés” - alacsony foglalkoztatási   esély-
lyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt 
elősegítő programjai támogatására” című kon-
strukcióra.

A pályázati kiírás célja az alacsony foglalkoztatási 
eséllyel bíró inaktív emberek segítése az „első 
lépés” megtételére a foglalkoztatás felé. 

Továbbá cél olyan, az öngondoskodási képességet 
és kulcskompetenciákat erősítő programok, tré-
ningek, képzések, támogató szolgáltatások biz-
tosítása, amelyek erősítik társadalmi integrációjuk 
esélyét, és lehetővé teszik, hogy minél előbb 
álláskeresővé váljanak, és a hagyományos képzési/
foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolód-
hassanak be.

A támogatás mértéke a munkakipróbálása pro-
jektelem kivételével, az elszámolható összes költ-
ségének 100%-a.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás 
összege legalább 20 millió Ft, legfeljebb 80 millió 
Ft lehet. 
Az egy bevont személyre jutó fajlagos költség nem 
haladhatja meg az 1,2 M Ft-ot.

II. „Gyermekek és fiatalok társadalmi integ-
rációját segítő program „A” Gyermek-védelmi 
komponens” című pályázati felhívásra 2010. 
szeptember 10-ig lehet pályázni. 

A konstrukció alapvető célja a hátrányokkal küzdő 
iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a 
fiatalok integrációs esélyeinek növelése, oktatási 
rendszeren kívüli preventív célú programokkal, 
amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik 
a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, 
és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a 
munka világára való felkészülésüket és erősítik a 
társadalmi részvételüket.

Támogatható tevékenységek a következők:
• Gyermekek számára szervezett tevékenységek
• Utógondozottak, utógondozói ellátottak 
számára szervezett tevékenységek
• Szülők számára szervezett tevékenységek

A támogatás mértéke a  projekt elszámolható költ-
ségének legfeljebb 100 %-a.

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás 
összege minimum 20 millió Ft, maximum 80 
millió Ft lehet. A pályázatok benyújtása 2010. 
szeptember 10-ig lehetséges.
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A WILLIAMSON & KLARK CORPORATE FINANCE 
KFT-t az üzleti élet meghatározó személyei alapították 1998-
ban, azzal a szándékkal, hogy a piaci lehetőségeket kihasználva 
egy olyan tanácsadó cég jöjjön létre, amely felkészülten képes 
pénzügyi és pályázati tanácsadást végezni. 
Cégünk létezése, a gyors, pontos, megbízható szakértelem-
mel, európai színvonalon végzett szolgáltatásokon alapszik, 

amely eredményeképpen elérhető ügyfeleink maximá-
lis megelégedettsége. Ehhez szorosan kapcsolódik teljes 
felelősségvállalásunk, amely szerint a pályázatok formai 
befogadására minden esetben pénz-visszafizetési garanciát 
vállalunk. 
Cégünk proaktív módon igyekszik az ügyfelei rendelkezésére 
állni, hogy a szükséges információk mindig időben eljussanak 

ügyfeleink részére. Ennek során díjmentesen végzünk pályázat-
figyelést, amelyről ügyfeleinket hírlevél formájában értesítjük. 
Ügyfeleink részére igény szerint személyre szabott Támogatá-
si tervet dolgozunk ki, amelyben feltárjuk és bemutatjuk a 
tervezett projektekhez elérhető támogatási lehetőségeket. A 
támogatási térkép eredményeképpen biztosítani tudjuk ügy-
feleink számára a források legoptimálisabb felhasználását.

Terveink szerint minden 

elkövetkezendő hírlevelünkben 

egy-egy kedves Partnerünk/

Ügyfelünk bemutatkozására 

biztosítunk helyet. Ezzel 

lehetőséget kívánunk adni 

arra, hogy minél szélesebb 

körben ismerhessék meg 

egymás tevékenységét. Bízunk 

benne, hogy így számos 

új, hosszú távon sikeres 

együttműködés jön létre a 

segítségünkkel.

1051 Budapest,

Hercegprímás utca 3. II/2.

Tel.: +36-1-354-3390

Fax: +36-1-354-3391

E-mail: 

info@williamsonandklark.hu

Egy az önkormányzatok által kevésbé kiaknázott 
lehetőséget szeretnék bemutatni Önnek, mellyel
– a hatósági követelések hatékony beszedése 
által – akár több-tízmillió forintos nagyság-
renddel növelhető az önkormányzat bevétele, 
egyúttal javítható a hatósági munka színvonala.  

Jelen körülmények között az eredményes és 
hatékony gazdálkodás ma már a közszféra számára 
is alapvető fontosságú. A kormányzati támogatások 
megszorítása, a gazdasági válság kormányzati szek-
torban is jelentkező negatív hatásai, valamint a bevé-
telszerzési lehetőségek egyre szűkülő korlátai miatt 
minden egyes forint jelentőséggel bír a költségvetés-
ben, legyen szó akár a kiadási oldal szigorú vissza-
fogásáról, akár a bevételi oldal szűkös mozgásterének 
végsőkig történő optimalizálásáról.

A bevételek között vannak – bár kisebb arány-
ban – az önkormányzat hatékony működésétől 
jelentősen függő tényezők. Gondoljunk csak a saját 
bevételekre, ezen belül is a helyi adókra, az ingatlan-
hasznosításra, vagy akár a különböző (központi vagy 
helyi jogszabályon alapuló) hatósági eljárások során 
megállapított pénzfizetési kötelezettségekre.
Cégünk az alábbi ismertetőjével a hatósági eljárá-
sok során keletkező – nem adók módjára be-
hajtandó – követelések átlátható és naprakész 
nyilvántartásának, illetve azok hatékony be-
hajtásának lehetőségét kívánja bemutatni.

A hatósági követelések számos területen megjelen-
nek, elég csak a különböző eljárási bírságokra, jogosu-
latlanul felvett támogatásokra, közterület-használati 
díjakra gondolni. Ezen követelések nyilvántartása 
sok esetben hiányos, pontatlan, behajtásukra pedig 
nem, vagy nem szakszerűen és hatékonyan kerül sor. 

Cégünk kifejezetten erre a célra egyedileg fejlesztett 
követeléskezelő és -nyilvántartó rendszerével a lehető 
legrövidebb idő alatt tudja orvosolni a problémákat, 
hiányosságokat. A termék nem kizárólag egy 
követeléskezelő program, hanem magába  foglalja 
a követelések nyilvántartásával és behajtásával 
kapcsolatos szakmai támogatást is.

Mit nyerhet vele?
• Automatikus határidőfigyelés
• A csoportonként eltérő sajátosságok meg-

valósítása
• Egyszerű kezelőfelület
• Nincsenek zavaró tényezők, felesleges munka
• Események nyomon követése
• Időt takaríthat meg
• Hatékonyabb követelésbehajtás
• Növekvő adóbevételek

Az informatikai megoldás alkalmas arra, hogy 
a behajtásokat automatikusan, rendszerezetten 
és áttekinthető formában nyomon kövessék a 
megfelelő funkciók (menüpontok) segítségével. 
A hatósági végrehajtás teljeskörű támogatása  által  
könnyebbé és gyorsabbá válnak a behajtási folya-
matok, így az elévülés miatti vagyonvesztés teljes 
mértékben megelőzhető. A dolgozók munkája ra-
cionalizálódik, a vezetők naprakész összesített in-
formációkhoz juthatnak.  A szoftverről további in-
formációkat olvashat honlapunkon. 

Elérhetőségeink:
Telefon: +36-1-788-7577
E-mail: info@guidance.hu
Honlap: www.guidance.hu

Bemutatkozik 
aTAXy Követeléskezelő rendszer önkormányzatoknak

 


