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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. augusztus 9. 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.  

 

A megfelelő elszámolhatóság érdekében szükség van a projektelőkészítést érintő költségvetés 

módosítására. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a Projektfelügyelet Kft. között 

megkötött szerződés szerint összesen bruttó 10 997 100 Ft lesz számlázva 2 részletben. A 

TSZ-ben viszont 3 költségvetési soron az alábbiak szerepelnek projektelőkészítésen:  

 

- műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai 

- egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 

- akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő 

megalapozó dokumentum 

 

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

megalapozó dokumentum költsége, ehhez ha hozzáadjuk az Akcióterületi tervet, ami 197 970 

Ft, akkor azon a soron fennmaradó 1 298 840 Ft-ot és az egyéb szükséges háttértanulmányok 

soron lévő összeget átcsoportosítjuk a Műszaki tervek sorra, így a műszaki tervekre összesen 

7 500 000 Ft költséggel számolunk és ez alapján lesz számlázva.  

Így nézne ki tehát a költségvetésben a Projektelőkészítés:  

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Műszaki tervek br. 7 500 000 Ft 

Projektelőkészítés 

költségei 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

költségei 

Akcióterületi terv, 

197 970 Ft egyéb a 

felhívás 3.2 

fejezetében előírt 

kötelezően 

elkészítendő 

megalapozó 

dokumentum  

Egyéb szükséges 

háttértanulmányok 

szakvélemények: 

igényfelmérés és 

kihasználtsági terv 
3 299 130 Ft 

br. 3 497 100 Ft 

 



 

 

 

 

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 – a határozat mellékletét képező – 2. számú módosításához.  

 

Felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a vállalkozási szerződés 2. számú 

módosításának aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

   dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 8. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                              polgármester 
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