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Adjunk teret a kultúrának Nagycenken 

EFOP-4.1.7-16-2017-00268 című projekt beruházása ( Próbaterem kialakítása )    

 
          5. napirend  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2018. január 3-ai dátummal aláírásra került az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

(EFOP) A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 

fejlesztései (EFOP-4.1.7-16) Adjunk teret a kultúrának Nagycenken EFOP-4.1.7-16-2017-00268 

számú projekt támogatói szerződése.  

 

A projekt pályázathoz beadott költségvetése: 19.920.801 Ft, amiből önrészt nem kellett vállal-

nunk.  

 

A projekt kivitelezési költségvetése előzetes ajánlat alapján lett betervezve, ugyanakkor a megpá-

lyázható összeg, mint maximális értékhatár, 20 millió forintban volt meghatározva.  

 

A projektnél a tervezés befejeződött az elmúlt napokban, megkaptuk a jogerős engedélyt, a kivi-

teli tervet is elkészítette a tervező, így a beruházás megkezdhető.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 1. számú melléklet, a támogatói szerződés költségvetés melléklete, mutatja be a tervezett be-

ruházás költségmegoszlását, amiből a tervezés és a műszaki ellenőr költsége több mint a jóváha-

gyott összeg. A képviselő-testület ugyanakkor a 2018.évi költségvetésben már a tervezésre és a 

műszaki ellenőrzésre az önkormányzati vagyonnál bruttó 2 millió forintot hagyott jóvá, hogy 

azoknál a nyertes pályázatainknál, melyeknél nem volt a szerződött összegben, vagy kevesebb 

volt a szerződött összeg, biztosítani tudja.  

  

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen felhatalmazást adni, ugyanúgy, mint a nyer-

tes TOP pályázatoknál (Kerékpárút, Óvoda felújítása) és az Egészségház felújításánál is adott, 

hogy a projekttel összefüggő valamennyi vállalkozói szerződést aláírhassam –pályáztatás után-. 

 

A beruházásokra generálkivitelezővel kötnék szerződést (3 árajánlat bekérése után), és a legked-

vezőbb ajánlattevővel lenne a szerződés megkötve.   

 

Ennél a beruházásnál nincs közbeszerzési költség (nem közbeszerzés köteles), a projektmene-

dzseri költség elszámolható, a tervezés már megtörtént, illetve a nyilvánosságra a Leader Egyesü-

lettel kötöttünk szerződést. 

 

Ami megjelenik majd ezután, szerződésként az a vállalkozói kivitelezői szerződések és a műszaki 

ellenőr szerződése.  
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Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megismerte a támogatott 

 

 az Adjunk teret a kultúrának Nagycenken EFOP-4.1.7-16-2017-00268 számú, 19.920.801 Ft  

összegű  projekt tartalmát és költségvetését. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a projekttel összefüggő  

valamennyi  vállalkozási szerződés aláírására –pályáztatás után-. 

 

A képviselő-testület a 2018.évi költségvetésében jóváhagyja a pályázatból csak részben fedezett 

( pl. tervezési költség,  műszaki ellenőri költség ) kiadásokat, a pályázati tartalék-önerő terhére. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

 

Nagycenk, 2018. május 7. 

 

 

 

 

 

 

Csorba János 

          polgármester  


