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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a DDOP-4.1.1/C
kódszámú, Megyei Jogú Városok funkcióbıvítı fejlesztése tárgyú felhívásra „Szekszárd
Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” címmel.

A projekt két ütemben kerül megvalósításra és az I. ütem (Béla király tér dísztérré történı
átépítése és a Várkert rehabilitációja) közbeszerzési eljárásai folyamatban vannak.

A projekt költségvetése projektelemenként került bontásra (Béla tér, Várkert, Piaccsarnok,
Közösségi Ház, stb..) és a szolgáltatások, mint az építési mőszaki ellenır is ehhez kerültek
igazításra, azaz projektelemenként került meghatározásra a rendelkezésre álló keret az adott
szolgáltatás tekintetében.

A mőszaki ellenırzés teljes projektre vonatkozó összege nettó 22.900.000 Ft. Mivel két
ütemben valósítjuk meg a teljes projektet és így nem egyben, hanem két ütemben szerezzük
be a mőszaki ellenırzés szolgáltatást a költségvetésben jelenleg a Béla tér és Várkert
projektelemekre esı rendelkezésre álló összeget tekinthetjük az eljárás fedezetének. Ez
összegszerően a Béla tér esetében nettó 2.000.000 Ft és a Várkert esetében nettó 500.000
Ft, azaz nettó 2.500.000 Ft.

A Polgármesteri Hivatal piacfelmérés céllal indikatív árajánlatkérést folytatott le az építési
mőszaki ellenır szolgáltatás tekintetében. A beérkezett ajánlatok alapján a pályázatban
rendelkezésre álló nettó 22.900.000 Ft keret összeg alatt és a pályázatban projekt
elemenként meghatározott bontástól eltérı struktúrájú ajánlatok érkeztek. Az ütemenkénti
legmagasabb ajánlatok alapján a teljes mőszaki ellenırzésre a nettó 19.440.000 Ft –ot, az I.
ütem tekintetében a nettó 5.810.000 Ft-ot és a II. ütem tekintetében a nettó 13.630.000 Ft-ot
tekinthetjük becsült értéknek.
A 24/2011. (V.6.) NFM utasítás Egységes Mőködési Kézikönyv (EMK) rendelkezik a
projekten belüli költségátcsoportosításról a projekttartalom változás útmutatóban. A 392. §
(1) alapján a projekten belüli költségátcsoportosítás akkor lehetséges- függetlenül attól,
hogy a költségátcsoportosítás a támogatási szerzıdés módosításával jár-e vagy változásbejelentéssel kezelendı - ha
a) a kedvezményezett az átcsoportosítás forrásául szolgáló költségtípuson megtakarítást ért
el, vagy
b) projektszintő tartalék áll rendelkezésre.
2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl be kell mutatni, hogy
a) a költségátcsoportosítás a projekt alapvetı céljához hogyan járul hozzá, és
b) a projektben eredetileg vállalt projektelemek továbbra is megvalósulnak.

(3) Az átcsoportosítás szükségességét, illetve lehetıségét kötelezettségvállalással,
szerzıdésekkel, egyéb esetben pedig legalább árajánlattal kell igazolni.
A Közremőködı Szervezettel történt egyeztetések és fentiek alapján a projekt
megvalósítása során lesz mód a mőszaki ellenırzés során rendelkezésre álló keret összeg
projektelemek közötti átcsoportosítására, azonban jelenleg erre nincs mód.
A mőszaki ellenıri feladatok ellátására kiírásra kerülı közbeszerzési eljárás lefolytatásának
sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges forrás rendelkezésre állását biztosítani
szükséges. Az eredményhirdetés elıtt a közgyőlésnek dönteni kell a fedezet rendelkezésre
állásáról. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2012. augusztus 29., ezért kérjük a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felhatalmazását a fedezethez szükséges összeg
mértékének pontos meghatározására.
Kérem a Tisztelt Közgyőléstıl az elıterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2012. augusztus 17.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságot a Megbízási szerzıdés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú,
„Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbıvítı fejlesztése” c.
pályázat keretében megvalósításra kerülı I. ütemhez (Béla király tér rekonstrukciója, a
Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának
felújítása) kapcsolódó mőszaki ellenıri feladatok ellátásához szükséges többletforrás
biztosításáról szóló döntés meghozatalára a 2012. évi költségvetés pályázati tartalék keret
terhére.
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