Iktatószám: 3/ 20-3/2016.
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázatra beadott ajánlatok bontása,
értékelése

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 8-i rendes ülésére

Előterjesztő: Keller Vendel polgármester
Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából
Tabi Tímea igazgatási ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!
A rendkívüli napirendi pont kapcsán az alábbi előterjesztést teszem:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra, összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.), rendelkezéseivel.
Az 1. b) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros
Önkormányzata és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén,
tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására igényelhetett támogatást,
melynek kapcsán önkormányzatunk az alábbi határozatot hozta meg:
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2015. (VI.03) Önk.határozat
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat feladatellátását szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázati eljárás 1.b) pontjában előírt, a települési önkormányzat a
közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására nyújt be
pályázatot.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 2.788.266 önrészt a hatályos
2015. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: polgármester
A pályázat határidőben benyújtásra került, és a 2015. augusztus 24. kelt támogatói okirat szerint
az elnyert támogatás bruttó összege 5.642.920,- Ft, melyen felül az önkormányzati önerő
1.264.678,- Ft.
A támogatói okirat szigorú feltételeket ír elő a támogatás felhasználására vonatkozóan, ezért
azok betartása elengedhetetlen. A pályázat szerinti fejlesztés szerencsére nem esik közbeszerzés
alá, mely egyszerűsíti a feladatokat, azonban a pályázat kapcsán számos dologra oda kell figyelni
pl. áfa elszámolás kérdése pénzügyileg nagyon fontos. Továbbá bármilyen a munkálatokkal
kapcsolatos 100 e Ft értékhatárt meghaladó értékű árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése
csak írásos szerződés alapján történhet. Pl. írásban megkötött szerződésnek minősül az elküldött és
visszaigazolt megrendelés is. A felújított közutakat 10 évig fenn kell tartani, elidegenítésük tilos
(meghatározott kivételtől eltekintve).
A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő agy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén a kapott pénzügyi forrást kamatokkal növelten kell visszafizetnie az
önkormányzatnak.

A pályázat kapcsán tehát a következő feladat volt a kivitelezés megpályáztatása, melyről
képviselő-testületi döntést hozott:
71/2015. (XI.30.) Önk.határozat
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszófő Bázsai-öböl utca, Vadvirág utca,
Rizling utca felújítására nyert pályázatának megvalósítása érdekében egyszerűsített meghívásos
pályázatot ír ki a kivitelező kiválasztására.
A képviselő-testület az alábbi cégektől kér be ajánlatot:
Via Vomitó Kft. 8200 Veszprém, Kádártai út 27.
Veszprémi Útépítő Kft. 8200 Veszprém, Vilonyai út 5/a.
Dati-Sped Kft. 8227 Felsőörs, Fenyves u. 37.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 22 nap 10.00 óra, a pályázatok bontása 2016.
január 25 -i képviselő-testületi ülésen történik.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert műszaki ellenőri feladatok
ellátására szóló három ajánlat bekérésére.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a pályázat kiírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat kiírására azonnal, egyebekben 2016. januári
testületi ülés időpontjáig
Felelős: polgármester
A határozatban nevesített cégektől az ajánlatok beérkeztek, melyek a testületi ülésen kerülnek
felbontásra:
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását terjesztem Tisztelt Képviselők elé:
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
….../2016. (…….) Önk. határozata
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aszófő Bázsai-öböl utca,
Vadvirág utca, Rizling utca felújítására nyert pályázatának megvalósítása
érdekében, a kivitelezési munkálatok elvégzésére a…………………..céget bízza
meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Keller Vendel polgármestert a megbízási
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Aszófő, 2016. január 26.
Tisztelettel:
Keller Vendel s.k.
polgármester

