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Készítette: Czene Kitti pályázati referens 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 27-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Döntéshozatal a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, 

valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázat ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 92/2018. (IV.24.) Kt. határozatában a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy pályázatot 

kíván benyújtani a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás” elnevezésű, KEHOP-1.2.1. kódszámú felhívás keretében. 

A 93/2018. (IV.24.) Kt. határozatban arról született döntés, hogy Városökológia Bt.-t 

megbízzuk a pályázat elkészítésével. 

2018. június 19-én benyújtásra került a pályázat. 

A Támogatói Okirat 2019. október 10-én érkezett meg. 

A megvalósítás lényegében két fő részből áll: eszközbeszerzésből, ún. „okospad” telepítésével 

és a klímatudatosságot erősítő rendezvények, szóróanyagok, projektmenedzsmenti, 

nyilvánosság stb. tevékenységek lebonyolításából. 

A pályázati keretösszeg az okospadra bruttó 1.270.000,- Ft, bruttó 9.199.210,- Ft pedig az 

előbb említett szakmai megvalósításhoz szükséges összeg. A 9.199.210,- Ft bruttó összeg 

három elemre bontható. Bruttó 723.900,- Ft a projekt megalapozó tanulmány és bruttó 

250.000,- Ft projektmenedzsmenti tevékenységre, valamint bruttó 8.225.310,- Ft a 

klímatudatosságot erősítő szolgáltatás teljes körű lebonyolítási díjakra. 

A támogatási összeg 2019. november 5. napjától rendelkezésre áll az alszámlán, melynek 

összege bruttó 10.469.210.- Ft. 

A pályázatot 2020.10.30-ig kell megvalósítani. 

2019. november 6-án a pályázatkészítő képviselőjével személyes megbeszélésre került sor. A 

megbeszélés eredményeként elindításra került az okospad beszerzése, illetve 

projektmenedzsmenti költség és projektmegalapozó tanulmány kivételével klímatudatosságot 

erősítő szolgáltatás teljes körű lebonyolítása. 

2019. november 8-án megtörténtek az ajánlatkérések 1db STANDARD STEORA OKOSPAD 

beszerzésére, helyszínre szállítására, üzembe helyezésére. Három darab árajánlat érkezett, 

melyet Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Bíráló Bizottsága megvizsgált és 



megállapította, hogy az ajánlatok érvényesek. Az érvényes ajánlatokat értékelve a Bizottság 

javaslata, hogy Kraller József polgármester úr a LUNAG Kft. (7693 Pécs, Szabadföld utca 5.), 

mint legelőnyösebb árajánlatot adóval kössön szerződést 1.270.000,- Ft bruttó összegben. Az 

ajánlat összege nem haladta meg a rendelkezésre álló keretösszegünket. 

2019. november 11-én megtörténtek az ajánlatkérések szolgáltatás beszerzés teljes körű 

lebonyolítására. Három darab árajánlat érkezett, melyet Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Bíráló bizottsága megvizsgált és megállapította, hogy az ajánlatok érvényesek. 

Az érvényes ajánlatokat értékelve a Bizottság javaslata, hogy Kraller József polgármester úr a 

Városökológia Bt. (1048 Budapest, Nádasdy Kálmán utca 29. 5/14.), mint legelőnyösebb 

árajánlatot adóval kössön szerződést bruttó 8.225.310,- Ft összegben. Az ajánlat összege nem 

haladta meg a rendelkezésre álló összegünket. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi 

határozati javaslatok elfogadására. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázat vonatkozásában a Bíráló 

Bizottság javaslatával egyetértve az 1db STANDARD STEORA OKOSPAD beszerzésére, 

helyszínre szállítására, üzembe helyezésére a LUNAG Kft.-vel (7693 Pécs, Szabadföld utca 5.), 

mint legelőnyösebb árajánlatot adóval kíván szerződést kötni bruttó 1.270.000,- Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szerződés megkötésére és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” elnevezésű pályázat vonatkozásában a Bíráló 

Bizottság javaslatával egyetértve a klímatudatosságot erősítő szolgáltatás teljes körű 

lebonyolítására a Városökológia Bt.-vel (1048 Budapest, Nádasdy Kálmán utca 29. 5/14.), mint 

legelőnyösebb árajánlatot adóval kíván szerződést kötni bruttó 8.225.310,- Ft összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szerződés megkötésére és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kraller József polgármester 

Határidő: 2019. december 15. 



 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. november 22. 

 

 

                Kraller József s.k. 

                    polgármester  

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

   jegyző 


