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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban TOP) keretében
megvalósuló integrált területi programok jóváhagyásáról szóló 1562/2015. (VIII. 12.) Korm.
határozat nevesíti a megyei jogú városok TOP 6. prioritása intézkedéseinek
forrásallokációját, mely prioritások között szerepel a 6.2 Családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztése és egyaránt a 6.5 Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése fejlesztéséhez kapcsolódóan az épületek energetikai
korszerűsítése.
1)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2017. november
30-án a Városi bölcsőde fejlesztésére.
A pályázat vonatkozásában a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a tervező által elkészített
kiviteli tervdokumentációt, mely alapján a közbeszerzési eljárást elindítottuk (összefoglaló
tájékoztató kiküldésre került) az építési tevékenység megvalósítására. A közbeszerzési eljárás
várhatóan 2018. szeptember végén lezárul.
A támogatási szerződés költségvetése alapján az építési költségre nettó 104.351.459 Ft
számolható el. A Közreműködő Szervezet által elfogadott tervezői költségvetés alapján az
építési költség nettó 106.959.155 Ft, mely alapján nettó 2.607.696 Ft (bruttó 3.311.774 Ft)
önerőre lesz szükség.
A közbeszerzési eljárás elindításához (a közbeszerzési ajánlattételi felhívás megküldéséhez a
bejelentkező ajánlattevők részére) a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állnia, ezért a
tervezői költségvetés és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözetet a Közgyűlésnek
önerőként kell biztosítania a költségvetésből.
2)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2017. október
12-én az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25.
sz. alatt” c. pályázat vonatkozásában.
A Közreműködő Szervezet jóváhagyta a tervező által elkészített kiviteli tervdokumentációt,
mely alapján indítható a közbeszerzési eljárás az építési tevékenység megvalósítására.
A támogatási szerződés költségvetése alapján az építési költségre nettó 15.922.079 Ft
számolható el. A Közreműködő Szervezet által elfogadott tervezői költségvetés alapján az
építési költség nettó 17.577.050 Ft, mely alapján nettó 1.654.971 Ft (bruttó 2.101.813 Ft)
önerőre lesz szükség.
A közbeszerzési eljárás elindításához a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állnia, ezért a
tervezői költségvetés és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözetet a Közgyűlésnek
önerőként kell biztosítania a költségvetésből.

3)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2018. február 6án a „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című

pályázat vonatkozásában.
A beérkezett indikatív árajánlatok alapján közbeszerzési eljárást indítunk a kiviteli terv
elkészítésére vonatkozóan. A támogatási szerződés költségvetése alapján a kiviteli terv
elkészítésére nettó 12.810.630 Ft számolható el. A beérkezett árajánlatok alapján legfeljebb
nettó 14.844.370 Ft (bruttó 18.852.350 Ft) önerőre lesz szükség.
A közbeszerzési eljárás elindításához a szükséges fedezetnek rendelkezésre kell állnia, ezért
az árajánlat és a rendelkezésre álló forrás közötti különbözetet a Közgyűlésnek önerőként
kell biztosítania a költségvetésből.
Mindegyik projekt esetében a közbeszerzési eljárás lezárásakor a szükséges önerő nagysága
változhat.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2018. június 12.

Ács Rezső
polgármester

Határozati javaslat (1)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…../2018. (VI.21.)
határozata a „TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi Bölcsőde
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Városi bölcsőde fejlesztése” című
pályázatának építési tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 3.311.774 Ft-ot a
2018. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésébe.

Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
dr. Molnár Kata jegyző

Határozati javaslat (2)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…../2018. (VI.21.)
határozata a „TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című
projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
3. a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-000021 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című pályázatának
építési tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 2.101.813 Ft-ot a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

4. felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésébe.

Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
dr. Molnár Kata jegyző

Határozati javaslat (3)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…../2018. (VI.21.)
határozata a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című pályázatának
tervezési tevékenységéhez szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
5. a TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú, „Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule
energetikai
korszerűsítése”
című
pályázatának
tervezési
tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 18.852.350 Ft-ot a 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
Ács Rezső polgármester

6. felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésébe.

Határidő:
Felelős:

2018. június 21.
dr. Molnár Kata jegyző

