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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. június 26. napi ülésére 

 

Tárgy: A TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű 

projekt előkészítő tevékenységére kötött vállalkozási szerződés módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű 

projekt vonatkozásában 2016. május 10. napján vállalkozási szerződés jött létre a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között a pályázathoz kapcsolódó projekt-előkészítési 

feladatok ellátása tárgyában. Az elnyert támogatási összeg 220 000 000 Ft. A Projektfelügyelet Kft.-

vel a szerződés az előkészítő tevékenységre, az adott árajánlata alapján, a tervezett bruttó összköltség 

5 %-ára, 11 000 000 Ft összegre került megkötésre.  

 

A megkötött támogatási szerződés költségvetése alapján a projekt előkészítés költsége (előzetes 

tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei) 10 997 100 Ft.  

 

Az eredeti vállalkozási szerződésben a 4.3.1 pontban, mint első kifizetés 3 300 000 Ft összeg 

szerepelt, azonban az első benyújtott számla összege 3 299 130 Ft, ehhez szükséges módosítani a 

szerződés 4.3.1 pontját.  

 

Az eredeti vállalkozási szerződésben a 4.3.2 pontban mint második kifizetés 7 700 000 Ft összeg 

szerepelt, azonban a benyújtandó végszámla igazodik az első benyújtott számlához, valamint a 

módosított vállalkozói díjhoz. Ezek alapján szükséges módosítani a szerződés 4.3.2 pontját 7 697 970 

Ft összegre.   

 

A projekt szabályszerű elszámolásának érdekében szükséges az eredeti vállalkozási szerződés fentiek 

szerinti módosítására, a többi szerződéses rendelkezés változtatása nélkül. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hozzájárul 

a TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű 

projekt vonatkozásában a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között 

2016. május 10. napján létrejött vállalkozási szerződés – előterjesztés mellékletét képező – 1. számú 

módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának 

aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 
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