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Tárev: Beszámoló a Pilis Város Onkormányzat részére - Vállalkozási szerződés

keretében a PM_VALLPARK_2017kódszámúpályázat"Vállalkozóinegyed kialakítása
Pilisen cimű projekt megvalósításához kapcsolódó építési és tervezési feladatok ellátása
tárgyú szerződés szerinti munkák lezárásával kapcsolatban.

Tisztelt Döntéselőkészítő Tanács!

Pilis Város Onkormányzataa PM_VALLPARK_2017/8számútámogatási szerződésalapján
a folyósított előleg felhasználásáról, a támogatott tevékenység megvalósulásáról, és a
támogatott tevékenység megvalósítása érdekében végzett tevékenységekről, igénybe vett
szolgáltatásokról kell majd záróbeszámolót benyújtania a támogatási szerződés szerinti
véghatáridöig, 2020. augusztus 27. napjáig.

A támogatott tevékenységtényleges megkezdésénekidöpontja2018. december 10. napjavolt,
amikor közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval aláírásra került a

Vállalkozási szerzödés 98. 000.OOO,- Ft + Afa egyösszegű átalánydíjban. A G.L.L.A.
Energetikai, Gépészeti és Vízépítő Kft-vel kötött vállalkozási szerződés a "Pilis Vállalkozói
Negyed kialakitása cimű projektjének megvalósitására tervezési és kivitelezési feladatokat is
tartalmazott.

A támogatott tevékenység elszámolható összköltsége 128. 460. 500, - forint. (Előlegként
folyósított támogatás összeg 57. 807. 225, - Ft volt. ) Ebből az öneröként az Onkomiányzatnak a
10 % -ot, vagyis 12. 846. 050, - Ft-ot kellett biztosítania.

A támogatotttevékenységmegvalósitásánakhelye: 2721 Pilis, 1025/125 hrsz., 1025/126hrsz.
és 1025/127 hrsz. ingatlanok. A projekt befejezését követően egy ez idáig kihasználatlan

terület, jövedelem termelő ingatlanná történő átalakítása valósult meg. A három darab
fejlesztéssel érintett telken az alapinfrastrukturális fejlesztést követően, a leendő betelepülő

vállalkozások saját igényeik szerint alakíthatják majd ki telephelyüket. A beruházáskeretei
között megvalósult az ingatlanok ellátását biztosító elektromos és gázellátás, ivóvizvezeték
(647 fm) és szennyvízvezeték (210, 4 fm gravitációs csatoma, 1529, 2 fm nyomóvezeték, 1 db
szennyvízátemelö) tervezése és kivitelezése, valamint az ingatlanok körbekerítése.
A műszaki ellenöri feladatokat a Hordalék Mémöki Iroda Kft. látta el.

Az építési napló megnyitása, és a terület Vállalkozórészéretörténőátadása2019. 02. 05-én
megtörtént. (Korábban erre nem volt szükség, mert a téli idöjárási viszonyok nem tetlék
lehetövé a munkavégzést.)

A projekt megvalósítása során a legnagyobb nehézséget a Támogatási Szerződésben rögzitett
elsö részbeszámoló beadási határidejének betartása jelentette. Ennek a legföbb oka az volt,

hogy a projekt elszámolható költségeinek nagy részét a kivitelezési munkákkal kapcsolatos
1

költségek tették ki. Annak ellenére, hogy a közbeszerzési eljárás során kiválasztott
Vállalkozó, a munkálatokat megkezdte, az érintett közüzemi szolgáltatókkal folytatott
nehézkes ügyintézés jelentősen megnehezitette a munkálatok elörehaladását. Emiatt a
PMVALLPARK_2017/8

számú pályázat Támogatói Szerződésének 4. 3. pontjában

meghatározott kritériumok szerint elkészített első részbeszámolójának beadási határidejével
kapcsolatban három módosítási kérelmet is nyújtott be az önkormányzat.
A kivitelezési munkákat megelőző tervezési munkák elhúzódása miatt szükséges volt a
kivitelezés véghatáridejének (2020. január 10. ) módositása. (Az NKM Aramhálózatí Kft.
között 2019. május 14-én létrejött Hálózatí Csatlakozási Szerződésben a közcélú villamos
hálózat, csatlakozóvezetékés mérőhelylétesitésére, a közcélúhálózatrendelkezésre állására
az áramszolgáltatóhatáridőként2020. május 14. napját vállalta. Az azóta eltelt időben az
áramszolgáltató a munkákat nem végezte el, és mivel a téli időjárási körülmények között
kivitelezési munkákat nem végez, a szerződés szerinti teljesitési határidőig, 2020. január 10-ig
nem is várható a közcélú villamos hálózat rendelkezésre állása. A Felek mindezekre

tekintettel a szerzödés szerinti teljesitési határidőt az áramszolgáltatóáltal vállalt határidő
napjáramódosüottáka Képviselő-testület293/2019. (XII. 12.) elfogadóhatározataszerint.)
Módositott ütemterv
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A projekthez kapcsolódó "Kötelező tajékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladat" eddig
teljesíten elemei:

Sajtóközleménya projekt kezdéséről;
Tájékoztató tábla elhelyezése a projekt megvalósulási helyszínén;
Pályázó honlapján tajékoztató elhelyezése;
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentációkészítése.

A Támogatási szerződés keretei között az Onkormányzat bevételeket is vállalt az ingatlanok
bérbeadásából.A fenntartási időszak

1. événekösszege: 1. 620. 000,- Ft,
2. évének összege: 3. 240. 000, - Ft,
3. évének összege: 3. 240. 000, - Ft.
Teljesítésükhöz - a kivitelezés befejezésével - időszerű a hasznositásra bérleti szerzödés
kötése.

A Kivitelező 2020. 05. 05 -én készrejelentette a beruházást. A műszaki átadás-átvételi eljárás
2020. május 13 -án megtörtént (2. számú melléklet). Az eljáráson a Daköv Kft., mint
üzemeltetö az Onkormányzattól üzemeltetésre átvette. (Uzemeltető tájékoztatja ajelenlévöket
arról, hogy a létesítménybe beépített gépészeti elemeket ki kívánja szerelni és a Beruházónak
megorzésre átadja külön jegyzőkönyv szerint. ) Az Uzemeltetö feladata a továbbiakban az
elkészült ivóvizre és szennyvízvezetékekre a vizjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás
lefolytatása.

A Projekt befejezőmunkáinakelvégzésével(záróprojekt beszámolóelkészítése, üzemeltetési
engedélymegszerzése, stb.), a végszámlák(kivitelező, projektmenedzsment, műszakiellenör,
nyilvánosság biztosítása) kifízetésével a Kincstár felé elszámolható a beruházás 2020.
augusztus 27. napjáig.

A fentiek alapján, javaslom a T. Döntéselökészítő Tanácsnak az előterjesztésben foglaltak
megtárgyalásátésjelen beszámolóelfogadását.

Határozati javaslat
A Döntéselőkészítő Tanács javasolja a polgármestemek, hogy a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében foglaltjogköre alapján a Képviselö-testület feladat- és hatáskörében hozza meg
az alábbi határozatot:

Pilis Város Onkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében
foglaltjogköre alapján - a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében - úgy dönt, hogy:

L/ a PM_VALLPARK 2017/8 számú támogatási szerződés alapján a folyósított előleg
felhasználásáról,a támogatott tevékenység megvalósulásáról, és a támogatott tevékenység
megvalósitása érdekében végzett tevékenységekről, igénybe vett szolgáltatásokról szóló, a
Kivitelezö által elvégzett munkák műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával készített
beszámolót elfogadja.

1. 1 felhatalmazzaa polgármestert a terület hasznosításával kapcsolatos feladatok elkezdésére,
tárgyalások folytatására.
Felelős: 1. 1-1. 1 pont vonatkozásban Hajnal Csilla polgármester
Határidő: l. / pont vonatkozásában azonnal, 2. / pont vonatkozásában folyamatos

Pilis, 2020. május21.
i-ji^cí C\: u>/Há-itaal Csilla

polgármester

Az.előteriesztés mellékletei:

1. sz. mellékletét képezi:
2. sz. mellékletét képezi:
Az előteriesztést készítette:

Támogatási szerződés
Műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzökönyve
Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző

Az_előteriesztés a szakmai követelményeknek megfelel: dr. Szabó

Törvénvesséei záradék:

dr. Szabó Györgyjegyzö

Az előteriesztésttárgvalia:

Városgazdálkodási,Települesfejleszíési és
KözbiztonságiBizottság,
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

