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Készítette: Manczúrné Dékány Bernadett 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. május 31-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Döntéshozatal a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 kódszámú, „Külterületi utak felújítása és 

gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” elnevezésű pályázat támogatási előleg 

lehívásának ügyében 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő – és 

munkagépek beszerzése, VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 felhívás alapján Medgyesegyháza Város 

Önkormányzat támogatást nyert a 0148/1, 0148/2 hrsz földutak mechanikai stabilizációs sáv 

kialakítására 707,8 m hosszan, valamint ezen helyrajzi számú külterületi meglévő földutak 

szilárd burkolatának kialakítására 900 m hosszan (1. célterület). A 2. célterület keretén belül 

tervezett 1 db Belarus MTZ 920.4 traktor beszerzése nem nyert támogatást, így a projekt 

költségvetése a gépbeszerzés és költségeinek összegével (MTZ 920.4 traktor br. 9 989 820 Ft 

+ projektmenedzsment br. 254 000 Ft + nyilvánosság br. 50 800 Ft összesen 10 294 620 Ft) 

módosításra, csökkentésre került. A módosítási igényt változás bejelentőn megküldtük az 

Irányító Hatóság részére, azt a hatóság elbírálást követően elfogadta. 

Így a projekt főösszege a következőképpen alakul: 

A projekt teljes költsége: 101 487 436 – Ft. 

A projekt elszámolható költsége összesen: 101 487 436 – Ft. 

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 – Ft. 

Az elnyert támogatás összege: 96 413 055 – Ft  

A vállalt önerő összege: 5 074 374 – Ft 

A támogatás intenzitása: 95 %, az önerő mértéke: 5 %. 

A beruházás tervezett befejezése: 2019. december 31. 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jogosult. 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó 

támogatási összeg legfeljebb 50 %-a.  
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Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 48 206 527 Ft. Mivel a projekt 

költségvetése módosult, ezért az előleg lehívásához az önerő rendelkezésre állásáról új 

testületi határozat szükséges! 

A közbeszerzési feladatok megvalósítására kiírt eljárást a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 

eredménytelennek nyilvánította, mert az ajánlattételi felhívásra 3 db ajánlat érkezett be, melyből 2 db 

ajánlat egymástól nem független ajánlat volt (272. korm. rendelet). A Bíráló Bizottság döntése alapján 

2018. május 25. – én újabb ajánlattételi felhívás került kiküldésre. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi 

határozati javaslatok elfogadására. 

 

I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy elfogadja a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 kódszámú “Külterületi utak felújítása és 

gépbeszerzés Medgyesegyháza településen” című pályázat módosult költségvetését a 

következők alapján: 

 

A projekt teljes költsége: 101 487 436 – Ft. 

A projekt elszámolható költsége összesen: 101 487 436 – Ft. 

A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0 – Ft. 

Az elnyert támogatás összege: 96 413 055 – Ft  

A vállalt önerő összege: 5 074 374 – Ft 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

hogy a VP6 – 7.2.1 – 7.4.1.2 – 16 kódszámú “Külterületi utak felújítása és gépbeszerzés 

Medgyesegyháza településen” című projekt, amely 5666 Medgyesegyháza Külterületen, 

0148/1, 0148/2 helyrajzi számon, 101 487 436 – Ft összköltséggel, 101 487 436 – Ft 

elszámolható költséggel, 96 413 055 – Ft elnyert támogatással valósul meg, sikeres 

megvalósításához szükséges 48 206 527 Ft előleget le kívánja hívni. 

A képviselő-testület a szükséges önerőt, 5 074 374 Ft-ot a 2018. évi költségvetési 

tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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Medgyesegyháza, 2018. május 28. 

 

 

        dr. Nagy Béla György s.k. 

                polgármester  

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László jegyző s.k. 


