Iktatószám: 3/ 20-5/2016.
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakra kiírt pályázat műszaki ellenőri feladatok
elvégzése

ELŐTERJESZTÉS

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. november 30-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 az alábbi határozat alapján:

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
megtételére.

Keller
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Határidő: 2015. június 9.
Felelős: polgármester
2015. augusztus 24. kelt támogatói okirat szerint az elnyert támogatás bruttó összege 5.642.920,melyen felül az önerő 1.264.678,-

Aszófő Község Önkormányzata a település területén 2016 évre 3 út felújítását tervezi. Ezek a
munkálatok közutak aszfaltburkolatának teljes javítását, kátyúzást tartalmaznak melyre műszaki
ellenőr alkalmazása ajánlott. A feladat ellátására az alábbi három ajánlat érkezett:
Veszprémber Zrt. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2/a):
• 150.000,- Ft + 40.500,- Ft áfa , összesen: 190.500,- Ft.
Kivszer Kft. (8200 Veszprém, Almádi u. 3. fsz. 9.):
• 200.000 ,-Ft + 54.000,- Ft. Áfa, összesen: 254.000,- Ft.
Kreatívterv Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.):
• 220.000,- Ft + 59.400,- Ft áfa, összesen: 279.400,- Ft.
A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el:

HATÁROZATI JAVASLAT:
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2016. (III.10.) Önk. határozata
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Aszófő területén
különböző utcák burkolat felújításának” műszaki ellenőri faladatainak ellátására
a …………………………….kéri fel az árajánlatában szereplő 150.000 Ft +
40.500 áfa vállalási díj mellett.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Keller Vendel polgármester

Keller Vendel s.k
polgármester

