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Készítette: dr. Kormányos László jegyző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 23. napi rendkívüli ülésére
Tárgy:

Döntéshozatal
TOP-2.1.2-15 kódszámú,
Medgyesegyházán” elnevezésű projektben

„Zöld

város

kialakítása

Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az Önök előtt is ismeretes, 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. a képviselő-testület döntései alapján készített egy
árazott költségvetést.
A 2018. február 27. napi Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén képviselői felvetés érkezett,
hogy a Művelődési Ház és Könyvtár parkolójában létesítendő öltöző ne kerüljön megépítésre,
és egyeztetés kerüljön lefolytatásra az Október 6. lakótelep lakóival, mint telekszomszéddal.
2018. március 6-án az egyeztetés lakossági fórum keretében megtörtént, az Október 6. ltp. 28
lakója aláírásával egyhangúan megerősítette, hogy a lakóingatlanukkal szomszédos
parkolóban tervezett épület felépítésével nem ért egyet.
2018. április 24. napi Képviselő-testületi ülésen a testület döntött arról, hogy a korábban 525.
hrsz-ra tervezett kiszolgáló épület az 526/1 hrsz.-on valósuljon meg. A helyszín és a műszaki
tartalom változására hivatkozva a tervezői feladatokat ellátó RexTerra Kft. egy nyilatkozatot
juttatott el az Önkormányzat részére, mely szerint az áttervezést 400 000 Ft + ÁFA (bruttó
508 000 Ft) összegért végzi el.
A fentieket figyelembe véve kérem T. Képviselő-testület döntését.
„A” 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 projekt vonatkozásában felmerült áttervezési többletköltségét
400 000 Ft + ÁFA (bruttó 508 000 Ft) a RexTerra Kft. részére megfizeti a 2018. évi
költségvetési tartalékkeret terhére.
Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
Határidő: azonnal

„B” 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 projekt vonatkozásában felmerült áttervezési többletköltségét
400 000 Ft + ÁFA (bruttó 508 000 Ft) a RexTerra Kft. részére nem kívánja megfizetni.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2018. május 22.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző
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