DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma: 3914/2014.
ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez –
Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” című, ÉAOP-4.1.2/A12-2013-0080 jelű benyújtott nyertes pályázat kapcsán szükséges műszaki változtatások
jóváhagyására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási konstrukció keretében
„Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” címmel benyújtott pályázatra
Dombrád Város Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának
vezetője 47.021.687 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte.
A megjelölt nyertes pályázat kapcsán a Képviselő-testület a 68/2013.(VI.19.) önkormányzati
határozatával döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról, azonban az eljárás megindítására
lentebb ismertetett körülmények okán szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyó
döntése.
A pályázat engedélyezési szintű tervek, és ez alapján tervezői költségbecsléssel került
benyújtásra. Ezt követően került sor az építési engedélyezési eljárás lefolytatásra, mely a
közbeszerzési eljárás megindításának egyik feltétele, a másik a kiviteli tervek elkészítése.
A kiviteli terv az alábbi elemeket tartalmazza:
-

építészeti tervdokumentáció,
villamos berendezések tervdokumentáció,
épületgépészet tervdokumentáció.

A kiviteli tervek alapján a fenti beruházással összefüggésben tételes költségvetés készült,
melynek beárazásakor a tervező kivitelezőkkel egyeztetett a tényleges megvalósulási
tervekkel kapcsolatban. A pályázat 2013. január hónapban került benyújtásra, és a kiviteli
tervek alapján a költségvetés 2013. szeptember hónapban készült el.

Tekintettel arra, hogy a köztes időszakban az építési költségek (építőanyagár, felvonó
beszerzési ára) az E-útdíj bevezetésével jelentős mértékben emelkedtek, így a pályázatban
szereplő villamossági és épületgépészeti költségelemek vonatkozásában az eredetileg
tervezetthez képest a műszaki tartalmon csökkenteni szükséges, melyet változás-bejelentés
formájában a támogatást nyújtó közreműködő szervezet, azaz a Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ Fejlesztési Zrt. (1139 Budapest, Váci út 83.) előzetes már elfogadott.
A tervezett változtatások a pályázat eredeti célkitűzéseit (komplex akadálymentesítés, az
épület energia-hatékonysága F kategóriából B kategóriában történő sorolása) negatívan nem
befolyásolják. Továbbá fontos tény, hogy a változtatások a jogerős építési engedélyt sem
érintik.
Sajnos a tervezett változtatások megtétele a pályázat megvalósításának szükséges és
indokolt feltétele, ugyanis e nélkül a beruházás megvalósítási költségei az elszámolható
költségeket jelentős mértékben meghaladná.
A műszaki változtatás eredményeként a beruházás bekerülési költsége 38.724.573 Ft lenne,
mely tartalmazza a pályázat által nem támogatott részt, vagyis az épületben lévő szolgálati
lakások felújítását is. Mindezek alapján fent megjelölt teljes támogatási összeg lehívásához az
önkormányzatnak a projekt megvalósításához összesen 7.055.893 Ft pénzösszeget kell
pályázati önerőként biztosítania.
A felújítási munkák mielőbb elkezdése érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy a tervezett műszaki változtatásokat jóváhagyni, és a pályázat megvalósításához
szükséges önerő biztosításáról rendelkezni szíveskedjenek.
Dombrád, 2014. április 3.
Tisztelettel:

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…(.. ..)
önkormányzati határozata
Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” című, ÉAOP-4.1.2/A12-2013-0080 jelű benyújtott nyertes pályázat kapcsán szükséges műszaki változtatások
jóváhagyásáról

A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” című,
ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0080 jelű benyújtott nyertes pályázat kapcsán szükséges
műszaki változtatások jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
2. A közreműködő szervezet által elfogadott változás-bejelentésben szereplő műszaki
tartalom-változtatásokkal az „Egészségügyi Központ felújítása Dombrád városában”
című pályázat vonatkozásában egyetért, azt az előterjesztésben rögzített körülmények
figyelembevételével hagyja jóvá.
3. A pályázat megvalósításához szükséges 7.055.893 Ft pénzösszeget az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet 2014. évi
beruházások, valamint az általános tartalék kiadási előirányzata terhére biztosítja.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki tartalom-változtatásnak megfelelően
gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…(.. ..)
önkormányzati határozata
Önkormányzati vezetők jutalmazásáról
A Képviselő-testület
A Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság „Javaslat az
önkormányzati vezetők jutalmazására” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza.
1. Kozmáné Kasza Veronika polgármester részére, végzett munkája elismeréseként 2 havi
illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
2. Nagy János jegyző részére javasolja, hogy a polgármester, mint munkáltatói jogkört
gyakorló végzett munkája elismeréseként 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalom
megállapítása felől gondoskodjon.
3. az intézményvezetők részére javasolja, hogy a polgármester, mint egyéb munkáltatói
jogkört gyakorló végzett munkájuk elismeréseként nettó 100.000 Ft összegű jutalom
megállapítása felől gondoskodjon.
4. a települési képviselők részére, végzett munkájuk elismeréseként nettó 100.000 Ft
összegű egyéb tiszteletdíjat állapít meg.
5. kötelezettséget vállal, hogy az 1-4. pont szerinti díjazásoz szükséges pénzösszeget a 2014.
évi költségvetésének általános tartalék kiadási előirányzata terhére biztosítja.
6. felkéri a Polgármestert, Jegyzőt, hogy a jutalmakat számfejtsék és 2014. április 30-ig
fizessék ki.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Nagy János jegyző
Határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polgármester
Jegyző
Intézményvezetők
képviselők
Pénzügy
Irattár

Határidő: 2014. április 30.

DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
-------------------------------------------------------------4492 Dombrád, Rákóczi út 36.
Tel/fax: (45) 465-001, 565-002
Száma:…………../2014.
ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Dombrád Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat, mint ajánlatkérő az adott költségvetési év elején, de legkésőbb március 31.
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről. Az elkészített terv nyilvános, melyet legalább 5 évig meg kell őrizni.
A terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben
szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban
megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő
továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem
látható okból előállt a közbeszerzési igény, vagy egyéb változás miatt merült fel. Ezekben az
esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell, az ilyen igény vagy egyéb változás
felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Egészségügyi központ felújítása Dombrád városában” című, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0080
jelű benyújtott pályázatunkat az Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának
vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A döntés értelmében Dombrád Város Önkormányzata
47.021.687 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a fent megjelölt pályázatra.
A pályázatban szereplő villamossági és épületgépészeti költségelemek vonatkozásában az
eredetileg tervezetthez képest a műszaki tartalmon csökkenteni szükséges, melyet változásbejelentés formájában a támogatást nyújtó közreműködő szervezet, azaz a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Fejlesztési Zrt. (1139 Budapest, Váci út 83.) előzetes már
elfogadott.

A műszaki változtatás eredményeként a beruházás bekerülési költsége 38.724.573 Ft lenne,
így a márciusban elfogadott közbeszerzési terv módosítása vált szükségessé.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a
közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Dombrád, 2014. április 3.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő–testületének
…./.... .(… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosításáról
A Képviselő-testület
az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítását e határozat mellékletét
képező táblázat szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal

1. Melléklet a …/…. . (… …) önkormányzati határozathoz
2014. évi Közbeszerzési terv
Ajánlatkérő: Dombrád Város Önkormányzat
Cím: 4492 Dombrád, Rákóczi u. 36.
Ssz. Közbesz. eljárás Eljárás fajtája Tárgya,
Eljárás Közbesz.
Megjegyzés
tárgya
jellege,
terv.
becsült
ill.
kezdete értéke (Ftkategória
ban)
1.
Egészségügyi
Központ
Kbt. 122/A. §
építési
I. félév 30.491.788
felújítása
(1) bek.
beruházás

