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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018-ban lehetősége volt pályázat
benyújtására a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. A 17/2018. (I.25.) számú
határozatában a közgyűlés támogatta a 2018-as költségvetés terhére az akkor megjelölt
pályázat benyújtását, ami 2018. január 31-én benyújtásra is került. 2018. február 26-án kelt
70/2018. (II.22.) határozatával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
pontosította a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című
pályázat forrásmegosztását a következők szerint: a projekt összköltsége 49.644.441 Ft,
amelyből az igényelt támogatás mértéke 39.500.001 Ft, az önerő pedig 10.144.440 Ft. A
támogatói szerződés megkötésére 2018. május 22-én került sor.
A pályázatban szereplő műszaki tartalom a következő:
1) Az Alsóvárosi temető ravatalozó épülete és a tőle keletre lévő magas oromzatos épület
által közbezárt közel négyzetes burkolt tér közepére, mind a 4 irányból jó bevilágítást
biztosító, centrális jellegű előtető kerül elhelyezésre. Négy nagyobb téglaburkolatos
oszlopon nyugvó, attraktívabb kereszttengelyes rácsos faszerkezettel kívánjuk lefedni a
külső teret, amihez a keresztben hosszú tömegű ravatalozó épület jó háttérre tehető.
Ehhez az új tetőt a ravatalozó árkádok felső törtvonalú gerendájának ferde szöge szerint
szerkesztettük, a tetőkonzolok így a két oldalárkádot is integrálva, részben a szárnyaik alá
veszik, és a belső vörös téglaburkolatot folytatjuk kifelé az árkád homlokzatra is, valamint
az új tető és vele együtt a ravatalozó épület is egységesen RAL 9007 fémes, középszürke
színű bádog síklemez fedést kap.
2) Az Újvárosi temető esetében a harangtorony a ravatalozó melletti közlekedőre nyíló
külső ajtó mellé kerül. A torony és a ravatalozó között új belső közlekedő tér készül új
külső ajtóval. A ravatalozó teljes szélességében új, két oldalra nyíló harmonikafal készül
nyersfa felülettel. A ravatalozó előtti térkővel burkolt tér nagy részét fedi az új előtető,
mely két összekötött részből áll, melyek között és a ravatalozó előtt is bevilágító nyílás
van az egymást átfedő két tető között. Az előtetők konzolosak, a tört vonalú előtérbe
rejtett középső gerendával, mely a meghosszabbított oldalfalra és egy-egy acéloszlopra
támaszkodik.
3) A tervezett projekthez tartozó harang elkészítése külön került megrendelésre, nem része
a közbeszerzési eljárásnak, tekintettel a hosszú elkészítési időre, a közbeszerzési eljárás
lezárulását követő megrendelése a projekt határidőben történő befejezését akadályozta
volna.
A pályázat vonatkozásában a tervező által készített kiviteli tervek elfogadásra kerültek, mely
alapján az építési munkálatokra a közbeszerzési eljárás 2019. május 16-án kiírásra került. A
közbeszerzési eljárásban a két temetőben végzendő kivitelezési munkák kapcsán
részajánlattételi lehetőséget biztosított SZMJV Önkormányzata ajánlattevők részére, annak
érdekében, hogy mindkét temető esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevővel tudjon
szerződést kötni.
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Az ajánlatok bontása 2019. június 3-án megtörtént, az ajánlattevők részére küldött
hiánypótlás és felvilágosítás kérést követően az ajánlatok ismételt ellenőrzésére és az
ajánlatok bírálatára került sor.
Az érvényes ajánlatok értékelését követően megállapításra került, hogy a legjobb ár-érték
arányt megjelenítendő szempont rendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok
mindkét rész esetében meghaladják a rendelkezésre álló fedezet összegét.
A támogatási szerződés költségvetése alapján az Alsóvárosi és az Újvárosi temetőben az
előtető és a harangtorony kivitelezésére rendelkezésre álló fedezet összege összesen bruttó
49.644.441,- Ft (nettó 39.090.111 Ft), a harangöntés nélkül bruttó 48.371.669,- Ft (nettó
38.087.928 Ft + ÁFA).
A rendelkezésre álló fedezet megbontása a közbeszerzési eljárás két része, illetve a harang
készítés esetében az alábbi:
1./ Alsóvári temető kivitelezési munkák nettó 18.253.968 Ft + ÁFA (bruttó 23.182.539 Ft)
2./ Újvárosi temető kivitelezési munkák nettó 19.833.960 Ft + ÁFA (bruttó 25.189.129 Ft)
3./Harangkészítés költsége nettó 1.002.183 Ft + ÁFA (bruttó 1.272.773 Ft)
A közbeszerzési eljárásban a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatok alapján az Alsóvárosi
temető esetében nettó 28.610.284 Ft + ÁFA (bruttó 36.335.061 Ft), valamint az Újvárosi
temető esetében nettó 23.017.937 Ft + ÁFA (bruttó 29.232.780 Ft), összesen nettó
51.628.221 Ft + ÁFA (bruttó 65.567.841 Ft) lenne a kivitelezés teljes költsége.
A Harang készítés költsége bruttó 863.600 Ft. (Az Önkormányzat közvetlenül rendelte meg a
harangkészítőtől, annak érdekében, hogy ne kerüljön veszélybe a kivitelezés határideje.)
A harangkészítéssel együtt a pályázatban szereplő műszaki tartalom megvalósításához
szükséges összes költség bruttó 66.431.441 Ft.
A rendelkezésre álló támogatás összköltsége bruttó 49.644.441 Ft, ebből a korábban már
jóváhagyott, pályázatban szereplő, SZMJV Önkormányzata által biztosítandó önerő mértéke
bruttó 10.144.440 Ft.
„A köztemetők ravatalazó épületeihez előtető és harangtorony építésére” beérkezett
legkedvezőbb ajánlatok (a harangkészítéssel együtt) és a támogatás összköltsége közötti
különbség bruttó 16.787.000 Ft, mely a már elfogadott önerővel együttesen bruttó
26.931.440 Ft önerő biztosítását irányozza elő SZMJV Önkormányzata részéről.
Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.

Szekszárd, 2019. július 1.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2019. (VII.4.) határozata
a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című projekt
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1.
a JETA-95-2017 azonosítószámú „Ravatalozók felújítása, előtetők építése” című
pályázat építési tevékenységéhez szükséges plusz önerőt, bruttó 16.787.000 Ft, -ot a 2019.
évi költségvetésében biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
Ács Rezső polgármester

2.
felhívja a jegyzőt, hogy a pályázati önerő kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2019.
évi költségvetésbe.
Határidő:
Felelős:

2019. július 4.
dr. Molnár Kata jegyző
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