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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. február 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, mely alapján a vállalkozói díj 

bruttó 10 997 100 Ft. Ez az összeg teljes egészében a projektben elszámolható költség. A már 

kiszámlázott 3 299 130 Ft a felhívás 3.2 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő 

megalapozó dokumentum költsége.  

 

A legutolsó (2.) szerződésmódosításban az alábbiak szerint lett megbontva a projekt 

előkészítés:  

1. Előzetes tanulmány, igényfelmérés és kihasználtsági terv: br. 3.299.130 Ft 

2. Műszaki tervek: br. 7.500.000 Ft 

3. Akcióterületi terv: br. 197.970 Ft 

A Támogatási Szerződésben szereplő előkészítési költségek megbontása a szerződés 

módosításban pontatlan volt, illetve nem szerepelt benne minden a Pályázati Felhívásban 

szereplő szükséges dokumentum. Jelen szerződésmódosítás pontosítja az előkészítési 

költségek belső arányait és összegeit, valamint pontosan megnevezi a Támogatási 

Szerződéssel és a Pályázati Felhívással összhangban az előkészítési feladatok ellátása során 

elkészítendő dokumentumokat.  

 

1. Előzetes tanulmány, igényfelmérés és kihasználtsági terv: br. 3.299.130 Ft 

2. Műszaki tervek: br. 4.400.000 Ft 

3. Akcióterületi terv, Költség-haszon elemzés, CBA, Soft rendezvényterv, Cselekvési terv: br. 

3 297 970 Ft 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a döntés meghozatalára.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. 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 – a határozat mellékletét képező – 3. számú módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 3. számú 

módosításának aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

nem járul hozzá 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 – a határozat mellékletét képező – 3. számú módosításához.  

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. február 25. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                              polgármester 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző s.k. 

 
 


