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Az „Önkormányzati tulajdonú 
vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén”  

 
című pályázat mellékletét képező üzleti terv elkészítéséhez 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Az Útmutató megtalálható  
a Nemzetgazdasági Minisztérium ( http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium), 

a Magyar Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/ ),továbbá Pest megye Önkormányzata 
(http://www.pestmegye.hu/) honlapján.  

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium
http://www.allamkincstar.gov.hu/
http://www.pestmegye.hu/
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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

A fejezetben szükséges röviden összefoglalni, hogy a projekt keretében mely iparterület 

fejlesztésére kerül sor, a fejlesztés céljai hogyan illeszkednek a Kiírásban, valamint a Pest Megyei 

Területfejlesztési Programban megfogalmazott célkitűzésekhez. Szükséges röviden bemutatni 

továbbá, hogy a fejlesztés révén a Vállalkozói Parkba betelepülő vállalkozások száma és az általuk 

az adott területen biztosított munkahelyek száma a becslések szerint hogyan alakul. Röviden 

szükséges ismertetni, hogy a beruházás keretében milyen, a Kiírás által önállóan támogatható, és 

önállóan nem támogatható, választható tevékenységek valósulnak meg. A vezetői összefoglaló 

tartalmazza ezen túl az üzleti terv végkövetkeztetését, azaz azt, hogy a pályázatban támogatott 

tevékenység a fenntartási időszakban (azaz a fizikai befejezést követően) várhatóan mennyiben lesz 

jövedelemtermelőnek tekinthető, azaz mekkora közvetlen bevételt fog eredményezni az 

önkormányzat számára a fejlesztett iparterület (vagy annak egy részének) vállalkozásoknak történő 

bérbeadása, vagy esetlegesen a Vállalkozói Park működtetését végző szervezet által fizetett 

koncessziós díj révén. Szükséges kitérni az iparűzési adóból származó bevételek várható 

növekedésének mindezek révén feltételezhető mértékére, valamint a beruházás összköltségére. 

2. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA  

2.1. A projektgazda tevékenysége és korábbi fejlesztései 

Röviden be kell mutatni a projektgazda önkormányzat felépítését, működését, főbb 

gazdaságfejlesztési feladatait, a rendelkezésre álló humánerőforrást. 

Szükséges kitérni a fejlesztendő iparterület eddigi szerepére a település életében, valamint szükséges 

táblázatban összefoglalni a települési önkormányzat elmúlt 5 évben uniós vagy hazai támogatásból 

megvalósított projektjeinek főbb adatait.  

Projekt 
megnevezése  

A megvalósítás 
időpontja 

A projekt összes 
költsége (Ft) 

Az érintett 
operatív program, 
vagy hazai 
támogatási forma 
neve 

A projekt 
azonosító száma 

     

     

     

3. A Fejlesztési igény megalapozása  

3.1. Stratégiai helyzetértékelés 

Itt szükséges bemutatni a fejlesztendő Vállalkozói Park pontos elhelyezkedését, illetve szöveges 

magyarázatot adni a pályázat mellékletét képező helyszínrajzhoz. Szükséges bemutatni a 

településrendezési terv alapján a fejlesztési terület besorolását, közművesítettségét, 

infrastrukturális ellátottságát, fejlesztési szükségleteit. Röviden ki kell térni a fejlesztés helyszínét 

adó település helyben működő vállalkozásaira, ezek számára az egy főre jutó országos átlaghoz 

viszonyítva, illetve a jellemző tevékenységi körükre.  
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3.2. A piaci környezet elemzése 

Ebben az alfejezetben számba kell venni a fejlesztéssel érintett település szűkebb vonzáskörzetében, 

illetve az azonos járásban található jelentősebb iparterületeket, ipari parkokat, amelyek a hasonló 

profil vagy a kis távolság miatt a Vállalkozói Park versenytársait jelenthetik. Szükséges röviden 

bemutatni, hogy a tervezett beruházás hogyan lesz képes növelni a fejlesztett terület versenyelőnyét 

a térség egyéb iparterületeivel, ipari parkjaival szemben. 

3.3. SWOT elemzés 

Ebben az alfejezetben táblázatos formában szükséges bemutatni a fejlesztéssel érintett településsel, 

illetve a Vállalkozói Park fejlesztésével kapcsolatos erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és 

veszélyeket. 

3.4. A projekt célkitűzései és elvárt eredménye 

Itt szükséges röviden kifejteni, hogy a projekt által tervezett fejlesztések hogyan illeszkednek 

egyrészt a Kiírás, másrészt pedig a Pest Megyei Területfejlesztési Program céljaihoz, illetve 

mennyiben szolgálják a település általános jövőképének elérését. Célszerű rövid táblázatos 

összefoglalást adni a projekt által vállalt indikátorok célérték-teljesülésének várható időbeli 

alakulásáról. 

4. A TERVEZETT FEJLESZTÉS SZAKMAI TARTALMA  

4.1. A projekt műszaki tartalmának magyarázata 

Ebben az alfejezetben szövegesen szükséges röviden bemutatni a Pályázati Adatlapon jelölt műszaki 

ütemezés konkrét lépéseinek műszaki-szakmai tartalmát, lehetőleg az egyes önállóan támogatható, 

vagy önállóan nem támogatható, választható tevékenységek szerint. 

4.2. Az üzemeltetés technikai és személyi feltételei, projektmenedzsment 

Itt kell bemutatni, hogy a beruházás fizikai befejezését követően, a fenntartási időszakban az 

iparterület üzemeltetését az Önkormányzat saját hatáskörben, vagy koncessziós díj ellenében 

egyéb szervezeten keresztül tervezi végezni. Saját hatáskörű üzemeltetés esetén be kell mutatni, 

hogy biztosítottak-e a fenntartáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek. Szükséges továbbá 

kitérni az alapinfrastruktúra működtetőire a víz-, gáz-, villany-, illetve a hírközlési szolgáltatások 

vonatkozásában. 

4.3. Kockázatelemzés 

Ebben az alfejezetben – lehetőség szerint táblázatos formában – szükséges bemutatni a beruházás 

megvalósítását veszélyeztető műszaki, jogi, társadalmi, pénzügyi, környezeti, intézményi 

kockázatokat, és az ezek elhárítására tervezett intézkedéseket. 
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5. PÉNZÜGYI TERV  

Ebben a fejezetben szükséges annak a bemutatása, hogy a fenntartási időszakban várhatóan 

realizálható közvetlen önkormányzati bevételek mennyivel csökkentik a beruházásra adható 

támogatás maximum összegét, tekintettel arra, hogy a beruházásra kapott támogatás mértéke nem 

haladhatja meg az elszámolható költségek és a fenntartási időszak végéig realizált működési 

eredmény közötti különbséget.  

A fenntartási időszakban realizálható bevételek között külön sorokon fel kell tüntetni az 

üzemeltetési jog koncesszióba adásából származó díjtételt, valamint a bérbevevő vállalkozások 

révén feltételezhető bérleti díjbevételt. 

Működési eredményterv a fenntartási időszak végéig 

Pénzforgalmi tétel (A) Projektmegvalósítás 
időszaka (B) 

Fenntartási 
időszak 1. éve (C)  

Fenntartási 
időszak 2. éve (D)  

Fenntartási 
időszak 3. éve (E) 

1. Pénzügyi beruházási költség     

2. Pénzügyi működési költség      

3. Hiteltörlesztés     

4. Hitelkamat törlesztés     

5. Egyéb     

6. Kiadási pénzáram (1+2+3+4+5)     

7. Az üzemeltetés koncessziós 
díjából származó bevétel 

    

8. Bérleti díjakból származó 
bevétel 

    

9. Önerő     

10. Hitel     

11. Egyéb idegen forrás     

12. Pénzügyi maradványérték     

13. Bevételi pénzáram 
(7+8+9+10+11+12) 

    

14. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram (13-6) 

    

15. Kumulált nettó pénzügyi 
pénzáram 

 
B14+C14 B14+C14+D14 B14+C14+D14+E14 

 

A pályázatban igényelt támogatási összeg nem haladhatja meg a beruházás összes elszámolható 

költsége és a fenti táblázat E15 cellájában szereplő összeg különbségét! 


