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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nyirád Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület és Településfejlesztés 
Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés tárgyú felhívására. TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosító számú 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” című projekt pozitív elbírálásban 
részesült. A támogatás összege 51.000.000 Ft. A projekt költségvetése alapján az építéshez 
kapcsolódó költségek összege 44.635.420 Ft. A bekért indikatív árajánlat alapján ennek a 
beruházásnak a megvalósításához nettó 63.000.000 Ft szükséges. Ez az összeg azonban 
jelentősen meghaladja az önkormányzat lehetőségeit. A különbözet fedezete az 
önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre. Nyirád község számára kiemelten 
fontos a kerékpárút megvalósulása az ipartelepünkön dolgozó közel 200 munkavállaló 
biztonságos közlekedése érdekében. 
A piaci ár megállapítása érdekében 3 egymástól független piaci szereplőtől kértünk be 
indikatív árajánlatot. A kapott indikatív árajánlatok alapján megállapítható, hogy a közel 2 éve 
benyújtott kerékpárút projekt költségvetése a piaci kereslet-kínálat, illetve a gazdasági 
környezet megváltozása miatt rendkívül jelentős forráshiánnyal küzd, amely fedezetével 
jelenleg nem rendelkezik az önkormányzatunk. 
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az 
önkormányzatnak lehetősége van a Kormányhoz fordulni és pályázatot nyújtani be a hiányzó 
források biztosítása érdekében. Ehhez szükséges az Irányító Hatósághoz egyedi elbírálási 
kérelmet benyújtani és a projekt átütemezését kérni. 
 
A képviselő-testület a 12/2018. (II.15.) határozatában már felhatalmazást adott a 
polgármesternek a projekt megvalósításához szükséges, illetve ahhoz kapcsolódó 
dokumentumok aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Határozati javaslat: 
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Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-
3.1.1-16-VE1-2017-00013 azonosító számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Nyirádon” című projekt átütemezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére és az egyedi 
elbírálási kérelem benyújtására. 
 
A képviselő-testület a projekt ütemezését az alábbiak szerint javasolja: 

1. 2019. július 15. ITM által elfogadott Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elkészítése és 
jóváhagyása 

2. 2019. október 31. engedélyes tervek, tervezői költségvetés, közbeszerzési eljárás 
megindítása 

3. 2020. április 20. közbeszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezői szerződés aláírása 
4. 2020. augusztus 31. kivitelezés 50%-os készültségen 
5. 2020. november 16. kivitelezés 100%-os készültségen 
6. 2020. december 31. projekt zárása, szemléletformálás 

 
A képviselő-testület a piaci ár megállapítása érdekében 3 egymástól független piaci 
szereplőtől kért be indikatív árajánlatot. A kapott indikatív árajánlatok alapján megállapítható, 
hogy a közel 2 éve benyújtott kerékpárút projekt költségvetése a piaci kereslet-kínálat, illetve 
a gazdasági környezet megváltozása miatt rendkívül jelentős forráshiánnyal küzd, amely 
fedezetével jelenleg nem rendelkezik az önkormányzatunk.  
 
A képviselő-testület e projektet a település szempontjából kiemelt fontosságúnak tartja, mivel 
a volt TSz majorban működnek Nyirád legjobban prosperáló, legtöbb munkavállalót 
foglalkoztató (közel 200 fő) gazdasági vállalkozásai, amelyekhez a dolgozók biztonságos 
munkahelyre jutása nem biztosított. 
 
Kiemelt, elsődleges cél a munkavállalók biztonságának, illetve a munkahelyek 
működőképességének fenntartása érdekében a kerékpárút TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00013 
azonosító számú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Nyirádon” című projekt 
keretében való megvalósítása. E cél elérése érdekében a képviselő-testület egyedi elbírási 
kérelmet nyújt be az Irányító Hatóság felé. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Nagy Gábor polgármester 
 
 
 
Kérem a képviselő-testület tagjait az előterjesztés megtárgyalására és elfogadására! 
 
 
 
Nyirád, 2019. június 11. 
 
 
 
  


