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III-5  

Készítette: dr. Kormányos László jegyző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. június 25. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázataihoz 

kapcsolódó Integrált Településfejlesztési Stratégia és Közösségi Beavatkozási Terv 

elszámolása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 61/2016.  (III.30.) Kt. 

határozatával úgy döntött, hogy pályázatot kíván benyújtani a Dél-Békés Mezőgazdasági 

Termelőiért Közhasznú Alapítvánnyal és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, mint 

konzorciumi partnerekkel a TOP-5.2.1-15 kódszámon megjelent „A társadalmi 

együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” pályázati felhívásra.  

Az előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, amely elkészítette a Támogatás 

igénylő adatlapot, melyen a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat „egyéb szolgáltatás 

költségek” soron Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elkészítéséhez igényelt 

4 953 000 Ft összeget, valamint szintén „egyéb szolgáltatási költségek” soron Közösségi 

Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére 2 158 000 Ft összeget. A Magyar Államkincstár 

Békés Megyei Igazgatósága (MÁK) 2017. május 1. napján a támogatási kérelmünknek helyt 

adott és 52 532 349 Ft összegű támogatást ítélt meg.  

 

A benyújtott támogatás igénylő adatlap alapján, - mely elfogadásra került - a Támogatási 

Szerződés (TSZ) feltöltésre került adattartalommal és azt a Nemzetgazdasági Minisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató képviseletében 

eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága nevében Albert Péterné és 

Szikszaki Istvánné aláírták, Polgármester úrral egyetemben 2017. május 31. napján. A 

Támogatási Szerződés értelmében, az abban foglaltak alapján a Projektmenedzsment 

szervezet megkezdte a munkát, a két dokumentum elkészítésére árajánlatot kért, a nyertes 

ajánlattevővel megkötésre került a vállalkozási szerződés, és az elvégzett munka után a 

vállalkozó részére megfizetésre került az ITS vonatkozásában bruttó 4 953 000 Ft, a KBT 

vonatkozásában 2 159 000 Ft.  

 

2018. augusztus hónapban benyújtottunk kifizetési kérelmet a MÁK felé, hogy az addig 

elvégzett és kifizetett tevékenységekkel elszámoljunk. A benyújtott elszámolással 

kapcsolatban a MÁK részéről hiánypótlás érkezett, melyben tájékoztatták 

Önkormányzatunkat, hogy az ITS és KBT elkészítése projekt előkészítés költség közé 

sorolandó, a költségvetést módosítsuk erre a költségsorra.  

 

A projekt előkészítés költségére maximum a támogatási összeg 5 %-a fordítható, mely 

összeget ki is fizettünk az elvégzett előkészítő tevékenységért, így a pályázatban projekt 

előkészítés soron több költség nem számolható el. A hiánypótlás ezen részének így nem 

tudtunk eleget tenni, és a MÁK az 1. számú időközi kifizetési igényünket az ITS és KBT 

elszámolására vonatkozóan elutasította.  
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2018. szeptember 28. napján a döntés ellen Önkormányzatunk a Pénzügyminisztérium felé 

kifogással élt, hogy a benyújtott két számla elszámolását tegyék lehetővé. Az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Helyettes Államtitkára a kifogást elutasította, és tájékoztatásul 

közölte, hogy a kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs 

helye.  

 

A két dokumentum elkészítése fentiek alapján nem számolható el a pályázatban annak 

ellenére, hogy az aláírt Támogatási Szerződés alapján erre jogosultak lennénk.  

 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján a tájékoztatást vegye tudomásul. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, 

tudomásul veszi a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert TOP-os pályázataihoz 

kapcsolódó Integrált Településfejlesztési Stratégia és Közösségi Beavatkozási Terv 

elszámolásával kapcsolatos tájékoztatást, amely szerint fenti dokumentumok költsége nem 

elszámolható a TOP-5.2.1-15 kódszámú, „Összefogással Medgyesegyháza társadalmi 

integrációjáért” pályázat keretein belül. Történik e tény annak ellenére, hogy a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságával kötött Támogatási Szerződésben azok külön 

elszámolható tételként szerepelnek. 

 

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. június 21. 

 

           dr. Nagy Béla György s.k.   

        polgármester 

Ellenjegyezte: 

 

dr. Kormányos László s.k.  

 jegyző 


