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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 6.6 Városi közszolgáltatások
fejlesztéséhez kapcsolódóan az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése.
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 elindult a közbeszerzési eljárás az építési tevékenység megvalósítására.
A támogatási szerződés költségvetése alapján az építési költségre nettó 15.922.079 Ft
számolható el, míg a Közreműködő Szervezet által elfogadott tervezői költségvetés alapján
az építési költség nettó 17.577.050 Ft. A kettő különbözetének, azaz nettó 1.654.971 Ft-nak
(bruttó 2.101.813 Ft), szükséges fedezetként a közbeszerzési eljárás elindításához
rendelkezésre kellett állnia, ezért a tervezői költségvetés és a rendelkezésre álló támogatási
forrás közötti különbözetet a Közgyűlésnek önerőként kellett biztosítania az önkormányzat
2018. évi költségvetéséből. A közgyűlés a 197/2018 (VI.21.) sz. határozatával biztosította az
eljárás indításához a bruttó 2.101.813 Ft összegű szükséges önerőt.
A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, az Önkormányzat ajánlattételi felhívására
beérkezett ajánlatok bírálata zajlik. A közbeszerzési eljárás nyertese még nem került
kihirdetésre, azonban az ajánlatok jelenleg zajló bírálati folyamatában úgy tűnik, hogy a
legalacsonyabb ajánlatot tevő lesz a nyertes. A legalacsonyabb ajánlat összege nettó
20.215.460 Ft, mely alapján a korábbi önerőhöz képest további nettó 2.638.410 Ft (bruttó
3.350.781 Ft) önerőre lesz szükség.
A közbeszerzési eljárás lezárásakor azonban a szükséges önerő nagysága változhat a
közbeszerzési eljárás további alakulásának függvényében.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2018. szeptember 21.

Ács Rezső
polgármester

2
242elot

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2018. (...) határozata
a „TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. biztosítja a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt című pályázatának
építési tevékenységéhez szükséges önerőt, bruttó 3.350.781 Ft-ot a 2019. évi
költségvetésének terhére;
Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésébe.

Határidő:
Felelős:

2018. szeptember 27.
dr. Molnár Kata jegyző
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