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6. Napirendi pont 

 

  

E LŐTERJESZTÉS  
 

 
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú, Kerékpárút építése Nagycenk és 

Pereszteg községek között című projekt beruházása  
 
 

 
 

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00016 azonosítószámú, Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg 

községek között című projekt  esetében az elnyert támogatás összege 298.935.463 Ft . 

 

A pályázat költségvetését mellékelem (1. számú melléklet ) .  

A képviselő-testülettel szeretném ismertetni , hogy a beruházással kapcsolatban megvalósultak az 

építész tervezési ( engedélyezési-kivitelei terv készítési )  munkák, a kötelező nyilvánosság egy része, 

illetve a projektmenedzser szervezet folyamatosan működik.  

A mérföldkövek alapján ebben a hónapban zajlik a közbeszerzés, melynél 5 cég került megkeresésre a 

beruházás kivitelezésére, és abból 3 cég adott ajánlatot a beruházás elvégzésére.  

Jelenleg a pályázatok bontásán vagyunk túl, annak hiánypótlása zajlik. 

Az előzetes anyagból ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a kivitelezési költségvetés a jóváhagyott 

összeghez képest érdemi változást nem mutat.  

Az önkormányzat nevében, a képviselő-testület felhatalmazása alapján  2017. évben (2. számú 

melléklet) pályáztatás után szerződést kötöttünk nyilvánosság biztosítására a Forwork Projektiroda 

Kft-vel. A nyilvánosságot a szerződés szerinti tartalommal a Kft biztosítja, annak egy része már meg 

is valósult (projekttábla, honlapon szöveg, sajtóközlemény).  

A jelenlegi előírásokban, így a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 2020”, valamint a 

TOP-3.1.1-15 segédletei között megtalálható „kommunikációs csomagok keretében elszámolható 

költségek felső korlátai” elnevezésű dokumentum tartalmában az elszámolhatóság tekintetében 

ellentmondás van, utóbbi dokumentum költségeit tekintve felső korlátokat határoz meg az egyes 

nyilvánossági elemekhez kapcsolódóan, ez alapján a dokumentum alapján 175.000 Ft összeget lehet 

elszámolni a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység elemeire oly módon, hogy az a 

„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 2020” dokumentumban foglaltaknak is 

megfeleljen. 

Emiatt az ellentmondás miatt, valamint a beérkezett árajánlatok miatt a kötelező tájékoztatás és 

nyilvánosságra leszerződött összeg 525.000 Ft- összeggel magasabb, mint az elszámolható összeg. 

Ezért a különbséget önerőből tudjuk biztosítani, amihez képviselő-testületi döntés szükséges.  
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………/2018.(…) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  a TOP-3.1.1-15-GM1-

2016-00016 azonosítószámú, Kerékpárút építése Nagycenk és Pereszteg községek között 

című projekthez ,   a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához,  525.000 Ft  

bruttó önerőt biztosít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy az önerő összegét a 

2018.évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítsa.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

Nagycenk, 2018. május 7. 

 

 

 

 Csorba János 

 polgármester 


