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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 27. napi rendkívüli ülésére
Tárgy: A TOP-2.1.2-15 azonosító számú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán”
elnevezésű projekt műszaki tartalmának elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az Önök előtt is ismeretes, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a TOP-2.1.2-15
kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” elnevezésű projektre bruttó
220.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.
A tervezési feladatokat ellátó RexTerra Kft. 2017. december hónapban, a képviselő-testület
döntései alapján készített egy árazott költségvetést, mely alapján megállapítható volt, hogy a
beruházás 43 108 874 Ft-tal haladja meg a költségvetést.
A Képviselő-testület 2018. január 8. napján hozott 2/2018. (I.8.) Kt. határozatában úgy
döntött, hogy „Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
úgy határozott, a TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán”
elnevezésű projekt vonatkozásában a tervezési feladatokat ellátó RexTerra Kft. által
megküldött, projektelemek megvalósítására irányuló javaslatot az alábbi eltérésekkel
kívánja megvalósítani:
-

A Művelődési Ház és Könyvtár melletti részre tervezett digitális óra oszlopot, mely
költsége bruttó 2 367 369 Ft, valamint a tervezett 80 m2-es mobil színpadot, mely
értéke bruttó 8 139 684 Ft, a költségvetési korlátokra való tekintettel nem kívánja
megvalósítani;

-

A Sportpályára tervezett 1941 m2 rekortán futókört arányaiban csökkenteni javasolja,
az eredetileg tervezett 4 m szélességről 3 m szélességűre, valamint kéri megvizsgálni a
gyakorlati megvalósítás költségmegtakarítási lehetőségét, a technológia
vonatkozásában;

-

A Sportpályára tervezett 1 db szelektív hulladékgyűjtő edényzetet, melynek bruttó
értéke 140 335 Ft, valamint a Szociális Otthonba tervezett szelektív hulladékgyűjtő
konténert bruttó 792 480 Ft összegben nem tartja szükségesnek;

-

A további költségeket az egyes megvalósítási helyszíneken történő térkő burkolat
szükségességének felülvizsgálatával, korlátozásával kívánja csökkenteni.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat tervezési
munkáinak további koordinálására és a szükséges további intézkedések megtételére.”

A testület döntése megküldésre került a Projektfelügyelet Kft., valamint a tervező RexTerra
Kft. részére, hogy állítsanak össze tervet olyan műszaki tartalommal, hogy a pályázati
költségvetést ne lépje túl.
A Projektfelügyelet Kft. megküldte Önkormányzatunk részére az összeállított műszaki leírást,
valamint az elrendezési helyszínrajzokat, mely tartalom véleményük szerint biztosítja azt,
hogy a projekt költségvetését ne lépjük túl.
Mivel az előkészítők által korábban megküldött műszaki leírás nem tartalmazta soronként a
költségeket, felkértük az előkészítőt, hogy a már megküldött műszaki leírást egészítse ki egy
oszloppal, mely alapján láthatjuk egy-egy elem pontos költségét. A mai napon megérkeztek a
kiegészített dokumentumok, ezért fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat
megvitatását és elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy
a
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
kódszámú,
„Zöld
város
kialakítása
Medgyesegyházán” elnevezésű projektet a 2018. február 23. napján az előkészítő
tevékenységet ellátó Projektfelügyelet Kft. által megküldött, költségekkel kiegészített
műszaki tartalommal kívánja megvalósítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a pályázat tervezési
munkálatainak további koordinálására és a szükséges további intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
Határidő: értelem szerint
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