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ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. április 4. napi ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 155-Z/2017. (VI.16.) Kt. határozatával 

úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú Helyi termelői 

piac kialakítása, fedett árusító hely létesítése elnevezésű pályázatra.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 157-Z/2017. (VI.16.) Kt. határozatával 

felhatalmazta dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat elkészítésére vonatkozó ajánlatkérések 

kiküldésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel a megállapodás megkötésére. Ez alapján 2017. 06. 20. 

napján a legkedvezőbb ajánlattevővel, a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesülettel (5663 

Medgyesbodzás, Külterület 013/20 hrsz.) a megbízási szerződés megkötésre került. A szerződés 

alapján a pályázatírás alapdíja 100 000 Ft + 27 % ÁFA, valamint, amennyiben a pályázat 

támogatásban részesül, az Egyesület a támogatási összeg 5 %-a + ÁFA összegű megbízási díjra 

jogosult. A pályázatírás alapdíja 127 000 Ft a pályázat benyújtását követően az Egyesület részére 

megfizetésre került.  

 

A 2019. február 18. napján kelt Támogatói okirat alapján a Vidékfejlesztési Program Irányító 

Hatósága a támogatási kérelmet támogatásra alkalmasnak minősítette, mely alapján Önkormányzatunk 

44 084 810 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.   Az elnyert támogatás 5 % + 

ÁFA összege 2 799 385 Ft, melyből a pályázati alapdíj levonásra kerül. Így az Önkormányzatnak 

jelenleg 2 672 385 Ft összegű fizetési kötelezettsége van.   

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

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

a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-

17 kódszámú elnyert pályázathoz kapcsolódó megbízási szerződést a Kertészek Földje Akciócsoport 

Egyesülettel, (5663 Medgyesbodzás, Külterület 013/20.) az előterjesztésben szereplő tartalommal.  

 

A megbízási szerződés alapján a 2 672 385 Ft összegű megbízási díj fedezete az Önkormányzat 2019. 

évi tartalékkerete / a fejlesztési forrásokra elkülönített önkormányzati keret. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Medgyesegyháza, 2019. április 3. 

 

 dr. Nagy Béla György sk.  

 polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

dr. Kormányos László sk.  

            jegyző 


