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Készült a Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július   -i ülésére. 
 

Tárgy: Mágocsi Önkormányzat pályázatainak előkészítése. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Mágocs Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatok állásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk: 
 
„Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005 
(támogatás mértéke 222.153.123,- Ft) 
 
A pályázati záró ellenőrzéssel és a ráemelési kérelemmel kapcsolatosan nincs előrehaladás.  

 
„Leromlott városi területek rehabilitációja-Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson TOP-
4.3.1-15-BA1-2016-00003 (támogatás mértéke: 200.000.000,- Ft), 
  

A pályázat záró ellenőrzése folyamatban van, az ellenőrzés előrehaladásáról értesítést még 
nem kaptunk. 
 
Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése VP-7.2.1-7.4.13-17 (Iskola konyha, támogatás 
mértéke: 11.378.067) 
 
A pályázat folytatásához szükséges saját erő az előző tájékoztatókban leírtak szerint még nem 
áll rendelkezésre, ezért előrehaladás nincs.  
 
„Belterületi csapadékvíz elvezető árokrendszer kialakítása, felújítása Mágocson” TOP-2.1.3-
16-BA1-2021-00062 
 
A pályázatot a pályázatkezelő elbírálta, forráshiányra hivatkozva tartaléklistára került. 
 
Magyar Falu Program (MFP)  
 
Az önkormányzat számára elérhető új felhívás nem jelent meg.  
 
Temetők infrastrukturális fejlesztése. 
A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 
 
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása 
 A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 
 
 Faluházak fejlesztése (Közös Önkormányzati Hivatal)  
A támogatási igény kedvező elbíráslásban részesült. A pályázat keretében az Önkormányzati 
Hivatal épületén akadálymentesítési (akadálymentes vizes blokk, közlekedési utak kialakítása), 
energetikai fejlesztési (nyílászáró csere, födém hőszigetelés, fűtés korszerűsítés) munkák 
végezhetők 47.486.722,- Ft 100 % intenzitású támogatás felhasználásával. A támogatás a 
tervezés és műszaki ellenőrzés költségeit is tartalmazza. A támogatás felhasználásáról 2022. 
év végéig kell elszámolni.  Problémát jelenthet, hogy a pályázat beadása óta jelentős építőipari 
áremelkedések voltak és várhatóan a tendencia a következő időszakban is fennmarad. Emiatt 
a fejlesztést célszerű mielőbb elindítani.  



A kivitelezés költsége az előzetes tervezői költségbecslés alapján nem éri el a közbeszerzési 
szabályok szerinti nemzeti értékhatárt, így a beszerzés során az önkormányzat szabályzata 
szerint kell eljárni. A pályázati terv alapján el kell készíttetni a kiviteli terveket, majd a kivitelező 
kiválasztására ajánlatokat kell kérni.  Az értékeléshez 3 tagú bíráló bizottságot kell létrehozni 
pénzügyi, jogi és műszaki végzettségű személyek bevonásával. Eredményes eljárás esetén 
lehet a kivitelezési szerződést megkötni és a munkálatokat megindítani. 
 
Kommunális eszközök beszerzése 
A pályázat elbírálásban előrehaladás nincs. 
 
Felelős állattartás elősegítése 
Az előző beszámolóban leírtak szerint az állatszaporulat mérséklésére vonatkozó pályázatot 
1.487.522,- Ft támogatási igénnyel benyújtottuk, előrehaladás az elbírálásban nincs. 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása.  
A Templom téri járda felújítására korábban benyújtott pályázat kedvező elbírálásban 
részesült, a megvalósításhoz 5.724.126,- Ft támogatást ítéltek meg minimálisan 3.082.222,- Ft 
önerő biztosítása mellett. A fejlesztést legkésőbb 2022. év végéig kell megvalósítani. A 
támogatás igénybevételével a Templom tér (Templom és Dózsa u. közötti szakasz) és a Dózsa 
u. 1 – 2 szám előtti járdák felújítására van lehetőségünk. A kivitelezés költsége az előzetes 
költségbecslés alapján nem éri el a közbeszerzési szabályok szerinti nemzeti értékhatárt, így 
az önkormányzat szabályzata szerint kell az eljárást lefolytatni. Az építőipari árak emelkedése 
miatt a fejlesztést célszerű mielőbb megvalósítani. 
 
Útfelújítások 
A Magyar Falu program keretében, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. lebonyolításával 
folyamatban van a Mekényes-Mágocs összekötő út felújítása. Az útalap megerősítése és a 
vízelvezető árkok tisztítása nagyrészt befejeződött. Folyamatban van a kapubejárók 
átereszeinek tisztítása, cseréje. A szükséges helyeken folyókák, süllyesztett és kiemelt 
szegélyek is épülnek, illetve cserére kerülnek. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. saját kivitelezésben végzett  Bonyhád-Dombóvár úti aszfaltozási 
munkái befejeződtek. A padka építés és más utómunkák folyamatban vannak. A Rákóczi utcai 
útburkolatban 38 db önkormányzati tulajdonú szennyvíz és csapadékcsatorna fedlap és 
víznyelő van, melyek közül 11 db szintre emelése, illetve cseréje szükséges. A munkákat a 
Közútkezelő munkáinak befejezése előtt el kell végeztetnünk a forgalom akadályoztatásának 
és a balesetveszélyes állapot megszüntetése miatt. A munkák elvégzésére ajánlatot kértünk, 
várható költsége 150.000,- Ft aknánként. 
 
Kültéri fitnesz park Mágocson 
A fitnesz eszközök alapozását és elhelyezését a Városgazdálkodási Kft. elvégezte. A minősítés 
folyamatban van, elkészülte után lehet az eszközöket használatba venni és a támogatással 
elszámolni. 
 
A 2021-2027 közötti Európai Uniós források felhasználására vonatkozó tervezésben érdemi 
előrehaladás nincs.  
 
Határozati javaslat:    

- A Képviselő-testület a pályázatok állásáról készített beszámolót tudomásul veszi. 



- A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kivitelezési munkáinak 
előkészítését, a szükséges tervek elkészíttetését, a műszaki ellenőr és kivitelező 
kiválasztását a nyertes pályázat alapján elrendeli. (10. napirend)  

- A Képviselő testület a Templom téri járda felújítási munkáinak előkészítését, a 
kivitelező kiválasztását elrendeli. 

- A Képviselő-testület a Rákóczi utcai útfelújításhoz kapcsolódó szennyvíz és 
csapadékcsatorna fedlapok forgalom és vagyonbiztonsági okokból történő mielőbbi 
helyreállításának megrendelését tudomásul veszi. 

 
Mágocs, 2021. július 30. 
 
               Bogyayné Gál Tünde 
        polgármester 


