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Pilis Város Polgármestere
Előterjesztés száma: 106/2020.
Pilis Város Onkormányzata Döntéselőkészítő Tanács részére

Tárgv: Javaslat a Meseréttagóvodafelújítási munkáihozelnyert pályázatmódosítására,
pályázati önrész elfogadására
Tisztelt Döntéselőkészítő Tanács!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter

egyetértésévelpályázatothirdetett a Magyarország2019. évi központi költségvetésérölszóló
2018. éviL. törvény(a továbbiakban:Kvtv. ) 3. melléklet II. 2. pont a), b) ésc) pontok szerinti
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A támogatás célja többek között, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények

fejlesztése, felújitása, (továbbiakban: intézményfejlesztés) 70%-os kapacitás kihasználtságot
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturálisfejlesztése, felújítása, belső
átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) - a Pályázatikiírás, pályázatialcéloka) pontab)
alpontja.

A pályázaton vissza nem térítendö költségvetési támogatás volt igényelhető. A Képviselőtestület 104/2019. (V. 29. ) határozatával támogatta a műszaki tartalmat és a pályázat
benyújtását.

A támogatásmértékemaximum 30 millió forint volt, melynek mértékeföggötta Pályázóegy
lakosra jutó adóerö-képességétől, mely Pilis esetében nem haladja meg a 18. 000, - forintot,
ennek megfelelöen az elnyerhető támogatási intenzitás maximális mérféke 95 %, az önerő
mértéke 5 %. Az elnyerhető összeg brultó összeg.
A támogatássalelszámolhatóköltségtipusokés mértékük:

Fölevékenység, a pályázat benyújlásánakidöponljábana feladatellátás helys'z. íneként
funkcionáló épület felújitására, fejlesztésére
nyüászárócserére,hőszigetelésre);

(elsősorban fűtéskorszerűsitésre,

Eszközbeszerzés a beruházási összköltség (összes elszámolt költség) 10%-áig
számolható el.

A fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen a beruházás
megvalósitása érdekében felmerült tervezési, engedélyezési, szállítási munkák
ellenértéke, a közbeszerzési eljárás lebonyolitásának költsége, műszaki ellenőrzés)
összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5"/o-át.

A benyújtott pályázatkeretébenazÖnkormányzattulajdonábanlévőPilis, Kávaiút 19. (Hrsz.:
322/1) szám alatti ingatíanon a JátékországÖvoda- Meserét Tagóvoda tagintézményének
tetöfelújítását (mint elszámolható kivitelezés) és a felújítást felügyelő műszaki ellenőr diját
lehet elszámolni.
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A Támogatási szerzödés (1. számú melléklet) szerint jóváhagyott műszaki tartalom alapján a
"Tetö héjazatánakfelújüása és cseréje" célra 27. 127.473, - Ft (bruttó) támogatási összeget

kaptunk (95 %), a vállalt önerő 1.427. 762,- Ft (bruttó) (5 %). A támogatásfelhasználásának
végsőhatárideje:2020. december31.
A Támogatási összeg rendelkezésünkre áll, a 2020. évi költségvetés tartalmazza.
A benyújtott pályázati anyagon és elszámolható költségeken túl további lehetséges költségek
merültek fel (pl. : csapadékvíz elvezetése az épülettöl, alap megerősítése, homlokzat javitás, a
projektmenedzsmenti költség, stb. ), ezért a Képviselő-testület a 105/2019. (V. 29. ) határozata

alapján a pályázati összköltségenfelüli összegként a költségvetésben a felújitási sorra - a
kivitelezés várható költségén felül további 10. 000. 000, - forint lett tervezve, ami magába
foglalja a pályázati saját erő összegét is.

A Kivitelezésre irányuló beszerzési eljárás meginditása elött indokolt volt a müszaki tartalom

felülvizsgálata, a statikai szakvéleményben foglaltaknak megfelelő műszaki megoldás
megtalálása. Dr. Szántay Györgynémagasépítö üzemmémök,műszaki ellenőr készítette el a
felülvizsgálatot és tette meg szakmai javaslatait Bizottsági felkérésre (2. számúmelléklet).
A javaslatok alapján beszerzésre került Bagoly Bálint tervezö hozzajáruló nyilatkozata a
változtatásokhoz (3. számú melléklet), valamint dr. Szomorjai György statikus nyilatkozata a
javasolt müszaki megoldáshoz (4. számúmelléklet).
Ezt követöen elkészült azon költségvetési kiirás, ami alapján a kivitelezéshez szükséges
beszerzési eljárást le lehet folytatni. Az új tervezői költségvetés szerint a kivitelezés költsége:
32. 774. 235, - Ft (buttó) (5. számú melléklet).

Tekintettel arra, hogy a pályázathoz benyújtott tervezöi költségvetés megváltozott, szükséges a
módosított költségvetés benyújtása, a Támogatási szerzödéshez a változás bejelentési kérelem
benyújtása. A kérelemnek része az önerő változásáról és annak vállalásáról szóló nyilatkozat.

Kérjükezérta K.épviselö-testületet,hogy szíveskedjen a PolgámiesterAsszonyt felhatalmazni
arra, hogy a módosított műszaki tartalom szerint a beszerzési eljárást megindítsa és a változás
bejelentéshezszükségesnyilatkozatot aláirja.
A fent írtak alapjánjavaslom az elöterjesztés és a határozatijavaslat elfogadását.
Határozati javaslat

A Döntéselőkészítő Tanács javasolja a polgármestemek, hogy a katasztrófavédelemröl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésébenfoglaltjogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörébenhozza meg
az alábbi határozatot:

Pilis Város Önkomiányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó
egyes törrények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében

foglaltjogkörealapján- a Képviselö-testületfeladat-éshatáskörében- úgydönt,hogyműszaki
tartalom változásmiatt módosítja a 104/2019. (V. 29. ) határozatát az alábbiak szerint:
l. /a helyi önkormányzatokért felelös miniszter által az államháztartásért felelös miniszter

egyetértésével meghirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetésérőlszóló 2018.

évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv. ) 3. melléklet 11. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti az
Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati alcél ab) 70%-os kapacitás
kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése,
felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés) kiírásra benyújtott és támogatott
pályázat megvalósításához a Pilis, Kávai út 19. (Hrsz. : 322/1) szám alatti ingatlanon, a
Játékország Ovoda - Meserét Tagóvoda tagintézményének a mellékelt műszaki tartalom
szerinti felújítását támogatja.

1. 1 a projekt megvalósításához szükségessajáteröösszegétaz 1 ./ pont szerinti műszaki tartalom
alapján bruttó 5. 646. 762, -Ft (kivitelezés) + 50. 800, - Ft, (műszaki ellenőr) összesen bruttó
5.697. 562,- Ft összegben határozza meg, melyet a 2020. évi költségvetésben a K71
ingatlanfelújítási sorra tervezett összegterhérebiztosít.
3., felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási szerződés változás bejelentési kérelem
benyújtására és a polgármesteri nyilatkozat aláirására.

4., felhatalmazza a Polgármestert az l./ pont szerinti müszaki tartalom alapján a beszerzési
eljárás lefolytatását.

Határidő:

azonnal

Felelős:

1-2.,pont tekintetébennincs, 3-4., pont tekintetébenpolgánnester

Pilis, 2020.június 10.
Hajnal Csilla
polgármester ty

Az elöteriesztés mellékletei:

1. számú melléklet: Támogatási szerződés
2. számúmelléklet: Emlékeztető

3. számú melléklet: Tervezői nyilatkozat
4. számú melléklet: Statikus nyilatkozata
5. számú melléklet: Uj tervezöi költségvetés és műszaki tartalom

Az elöteriesztéstkészítette: Tyukodi-BihariZsuzsannaaljegyző
Az előterjesztés a szakmai követelménveknek megfelel: dLj&ZsSióJ-iWfí

jegyzö

Törvényességi záradék: dr. Szabó Györgyjegyző
Az előterjesztést tárgvalia: -

Hajiyál
polgármester

