1. NAPIREND

Ügyiratszám: 14/642-55/2021.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. szeptember 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Az
EFOP-1.5.2-16-2017-00012
azonosítószámú,
„Humán
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekt
infrastrukturális projektelemének megvalósítása és a hozzá
kapcsolódó közbeszerzési tevékenység ellátása érdekében a pályázati
költségvetésen felüli részhez saját forrás biztosítása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
dr. Iker Viktória jegyző
Nagy-Hollósi Veronika önkrományzati ügyintéző

Megtárgyalja:

Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán
és környékén” című projekt megvalósítása során a projektben az Alsó-tó környékén tervezett
infrastrukturális projektelemek megvalósításához (Négy évszak udvar homlokzati falának
vakolása, színezése; az Alsó- tó-parti fahíd tartószerkezetének cseréje); valamint a
megvalósításhoz szükségessé vált közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításához a pályázati
költségvetésen felüli forrás biztosítása szükséges.
A beérkezett indikatív árajánlatok alapján a tervezett felújítás összköltsége bruttó 7.863.449.Ft, a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására kért ajánlat
bruttó összege 1.270.000 Ft, mely költségekre a pályázati költségvetés nem biztosít forrást, így
ennek fedezetét az önkormányzati költségvetés terhére kell biztosítani.
A pályázati költségvetésben a felújításra rendelkezésre álló összeg bruttó 24.892.000.- Ft,
melyhez Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 38.107.178.- Ft összeget
már saját forrásból biztosított, ezen felül a felújításra és a közbeszerzési eljárás teljes körű
lebonyolítására összesen bruttó 9.133.449,- Ft további saját forrás biztosítása szükséges.
Javaslom, hogy a felújítás forrásául keretösszeget – bruttó 8.500.000 Ft - határozzon meg a
képviselő-testület, s ha esetleg annak költsége az indikatív árajánlatban foglaltakat
kismértékben meghaladná, nem kell azt ismételten a testület elé terjeszteni.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán szolgáltatások
fejlesztése Tapolcán és környékén című projektben történő
felújítási
munkák
megvalósításásához
szükséges
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a pályázati
költségvetésen felüli többletforrás, bruttó 1.270.000,- Ft,
biztosítására kötelezettséget vállal.
A többletforrás fedezete Tapolca város 2021. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7.
melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme.
Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához szükésges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán szolgáltatások
fejlesztése Tapolcán és környékén című projektben történő
felújítási munkák megvalósítására bruttó 8.500.000,- Ft
keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 2021/Z
sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezés megvalósításához
szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca, 2021. szeptember 17.

Dobó Zoltán
polgármester

