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ELÓTERJESZTES
nrÉlyxúl vÁRos poLGÁRMEsTERE

részére a

Döntés a TOP-1.1.2-16-BK1-2017-0000l azonosító számú, ,,Inkubátorház létesítése

Métykúton" cím ű p roj ekth ez kapcsolótl ó többletköltség igóny benyújtásáról

Tisztelt Poigárrnester Ú r !

A veszélyhe|yzeí kihirdetéséről szóló 4012020.(III.1l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 1, §-a alapján a Kormány az éleí- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges

megbetegedést okozó humániárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztróí-avédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 20ll. évi CXXVIlI. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
törvény) 4ó. § (4) bekezdése alap.ján veszólylrelyzetben a települési önkormányzat képviselŐ-
testülctének a í-eladat- és hatáskorét a polgármester gyakorolja. Fenti jogszabályhelyekre

hivatkozással az a|ábbiakat ter.iesztiük a 1'. Polgármester Ur elé:

Mélykút Város Önkormányzat |50 millió Ft tárnogatási összeget nyert a TOP-1.1.2-16-BK1-
2017-0000l azonosító száműr, .,Inkr"rbátorlráz létesítése Mélykúton" című projekt
megvalósítása érdekében. A pro.jekt többek között LarIa|mazza egy -500 m2 területű
inkubátor csarnok építését, valamint ahotzá kapcsolódó útépítést.
A pályázat megvalósítása során keletkezett, az alábbi költségvetési sorokhoz megkötött
szerződések, ár ajánlatok bemutatása :

Tevékenysée
partner/beszállít
ó meg4eyezise Nettó összeg Áfa összeg Összesen (Ft)

Epítési beruházási elemekhez
kapcsolódó műszaki tervek. kiviteli
és tendertervek és ezek hatósági
díra Lautner Péter L-V 3 480 000 939 600 4 4t9 600
Epítési beruházási elenreklrez
kapcsolódó múszaki tervek. kiviteli
és tendertervek és ezek hatósági
díia

Útterv '83

Mérnöki Bt. 1 l00 000 297 000 l 397 000
Támogatási kérelem kötelezően
csatolancló rrrellékletét képező
tizleti terv összeál lítársának költséee

I]ács-Kiskun
Megyei
Tertil e tíi, i l e sztet s i 393 701 106 299 500 000



lrijlcjl,ó
l,.1-titclst

nl úiszal

költsér
lipít(lsi.
ttl tiszak

K,I K 2C

cllátandó
nl,ilvárror

l)ro.ie kt
igénybe
s;z-akértt

Kót
lebonvo
kijzbesz

1úl
Ke clr,,e :

ii1 lti

1trrlr!_<1

l'riljck
tlltlttka

\:yt:r:,
50() nt2-
l<öltsége
beépr!É
lrrkirbá
biZtoSí1
kiclpitél
Itrc!ter s

_úrt ópíte

lnjiubá
klpcso
1g.:!:k9
_i()() rrr

kcjItsi,l

bccpít

Qss19

A tábLázatból látható, hogy az áraján|atok és a megkötött szerződések 33.375.26I Ft-al
nreghalad.iák a rendelkezésre áIló páIyázati forrás összegét.

l\4ótl,kúr Város Önkormárryzat Képv,iselő-testi,ilete a 2020. évi költségvetési rendelet
elibgadásakor döntött arról. hogy a íblnrerült többletigény összegét a pályázati forrás l4,98

Nklt.

jclc l rn i i áruiók rrreglizetése

Bács-Kiskun
Megyei
I(orn' ánvhivatal 30 000 0 30 000

ki
kil,itelczósi n-rurrkák

cllerrőri tevékerrységcjnek
valkai József és
Fi Mérnöki Iroda
Kíi. 300 000 0 300 000

kivitelezési nrunkák
i cllenöri tevékenységének

Valkai József és
Fi Mérnöki lroda
Kfl. 880 000 0 880 000

2020 dokumenturn alap.ián
rdó kötelezően előírt
nosság biztosítása í-eladat
ge DC Kapitai Kít. 220 4]2 59 527 279 999

t megvalósítása érdekében
)e vett pro_iektmenedzser
t(i

Bács-Kiskun
Megyei
Területf'e.ilesztési
Nkft. 2 066 929 558 07l 2 625 000

közbeszerz.{si 
- 

eryaras

1,olítása érdekében megbíz.cltt
sz-erzési tanácsadó megbízási Dr. Flcrczeg

Agnes Anna E.V. 400 000 l08 000 508 000
,in-,tny.r.,tr 

-i rut,*..u*U*
1lroiektnrenedzse r bruttó

abére
Mélykút Város
önkormányzat 922 l3l 0 922 13l

<tmcnedzser bruttó
abére után fizetendő szociális
iártrlás.

Mélykút Város
Önkormányzat l61 834 0 l6l 834

r2-cs csarnok építésének nettó

B€, bút<lrok beszerzése és
erse bruttó költségen B-Renova Kft. 97 047 359 0 97 047 359
itorház közútkapcsolatát
ító úrt f'e.ilesztése világítás
jselvel: 230 nréter hosszú 6
szetles - l380 nr2 összterületű
ése

Dobos-Beton Ut
kfi és Leszter
Prime Kli
bontási

.jegyzökönyv 56 ] 19 950 l5 314 387 72 034 337

tlorlráz promóció.iához
llócló szaknrai marketirrg
tlvség

Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat
indikatív aiánlat 787 402 2I2 599 l 000 00l

t2-cs csarnok ópítésérrek nettci
gc. bútclrok beszerzése és
ósc brttttó k(iltsi,ge n

Internetes árlista
alapján l 000 000 270 000 1 270 000

]Se n l83 375 26l



Yo-a ere.iéig (22.470,000 Ft összegben) többletköltség igény benyújtásáva|, 2.1l0.359 Ft
összegben a 2020, évi koltségr,etés tcrhére. 8.794.902 Ft összegben hitelfedezet terhére
kívánia biztosítani,
A többletigény elbírálásának íblyarnata tapasztalataink szerint elhúzódhat, ezért a projekt
megvalósítása érdekében a többletköltség igény összegét is átmenetileg hitelfelvétellel kell
biztosítani.

A többletköltség igény benyúritásáról szóló <Jöntést a kérelem mellékleteként szükséges
benyú.jtani" ezért.javasol.iuk az alábbi Iratártlzati-.iavaslat nreghozatalát:

HATÁROZATI-JAVASLAT

....12020.(........) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséróI szóló 4012020.(lII.1l.) Kclrnr. rendelet (továbbiakban: Korm,
rendelet) 1. §-a alap.ián a Korrnány az éIet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humániárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgarok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófávédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 20l1. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
törvény) 46. § (4) bckez-dése alapján vesz,él1,Irell,zetben a települési önkormányzat képviselő-
testületének a í-eladat- és hatáskörelt a polgárrrlester gl,akorolia.

A katasztróíávédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva,
tekintettel a912020. (ry.03.) polgármesteri határozatban foglaltakra, továbbá figyelembe véve
a 100-6512020. számű írásos előterjesztésben foglaltakaí az alábbi határozaíoí hozom:

A 'fOP- 
1 , l .2- 16-BK 1-20l 7-0000l azonosító szántú. ..Inkubátorház létesítése Mélykúton"

cínrúi projekt kapcsán í-elmertilt köItségnöl,ekrrrény vonatkozásában kérelmet nyújtok be az
lrárryító hatóság í'elé támogatási többletköltség igényre, nrelyben kéri a TOP-1.1.2-16-BK1-
20l7-0000l azonosító szánrú, ,,Inkubátorház létesítése Mélykúton" című projekt bekerülési
költségei l4,98 oÁ-ának megfelelő összeg, bruttó 22.470.000 Ft Mélykút Város Önkormányzat
részére támogatáskérrt történő odaítélését.

Feleiős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2020, május l5,

Mélykút, 2020, május 08.

Előterjesztő: Dr. Vörös-Börcsök Tímea.iegyző,.ly.-, vi,,i1,1 -

Készítette: Kósa Róbertné lakosságszolgálati csoportvezető

Törvényességi észrevételem nincs :
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l).., \jol_r, '. _ !,;l u..Á- -Átv*a-._
Dr. Vörös-Börcsök Tímea
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