202/2015. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA
Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.
1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont):
Előterjesztő
polgármester

X

Szavazati
arány
egyszerű

Nyilvánosság
nyílt ülés

Véleményező

X

alpolgármester
jegyző

minősített X

Szociális és Eü.
Bizottság
Okt. Kult. és Sport
Bizottság

zárt ülésen
tárgyalható

önkormányzati
képviselő

Fejlesztési
Bizottság

egyéb

egyéb

zárt ülés

X

Pénzügyi Bizottság X

2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont):
nincs

van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)

2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása:
tárgyi éven belüli

éven túli

2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése)
igen (a fedezet a költségvetési rendelet általános tartalék sora)
nem,
(előirányzat
módosítást
igényel,
a
fedezet
költségvetési
rendelet……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra
történő módosítással biztosítható)
2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen: nettó 5.261.000 Ft
3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás
(aláírás 3. pont):
Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő,
Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év
…….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett
2015. év augusztus hónap 27. nap
A borítólap kitöltésért felelős személy(ek):

1.
2.
3.

Név:
Nagyné Rubi Irén

Beosztás:

Aláírás
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ELŐTERJESZTŐ

Pilis Város Polgármestere

Előterjesztés száma: 202/2015.
NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
minősített többség szükséges.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázaton a Pilis Város Önkormányzata 10.200.000 Ft támogatást nyert el.
Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testületnek a következő döntéseket kell meghozni.
A pályázat első beadásánál az Önkormányzat az Erdő utca felújítására adta be pályázatát. Ezzel
kapcsolatosan a hiánypótlásra volt szükség, mert az Erdő utca nem felelt meg a pályázat
elbírálásánál, visszautasításra került volna. Ennek oka, hogy az utca egy része külterületre esik ezért
ezt a részt nem tehettük bele, és az utca burkolat már nem felt meg az alapozási munkálatoknak
sem. A pályázat pedig kizárólag mart aszfalt terítésre, már alappal rendelkező utcákban, illetve
aszfaltszőnyeg terítésre adott lehetőséget.
A Képviselő-testületnek dönteni kell az elnyert pályázathoz kapcsolódóan, hogy Képviselő testületi
határozatot hoz a módosításról. A módosítás során az Erdő utca helyett három másik belterületi útra
kértünk támogatást ezek a következők: Munkácsy Mihály utca, Bajcsy-Zsilinszky utca és Nádas
utca. Mindhárom utca megfelelt a pályázati feltételeknek a képekkel alátámasztott pályázaton.
Tekintettel arra, hogy önkormányzati kezelésű utakról van szó, és arra, hogy az önkormányzatnak
kártalanítási kötelezettsége van abban az esetben, ha a kezelésében álló úton az út állapotára
visszavezethetően anyagi kár éri a közlekedőket javasolom, hogy a fenti három utcát újítassa fel az
Önkormányzat.
Az fent említett három utca a melléklet ajánlatok figyelembe vételével 1.800.000 forint összegű
saját forrást igényel, amely csökkenhet a már korábban megvásárolt mart aszfalt felhasználásával.
A támogatói döntés szerint a pályázati forrás felhasználásának végső határideje. 2016. december 31.
A Képviselő-testület a 189/2015. (VI.11.) sz. önkormányzati határozatában döntött az alábbiakról:
- a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet
II. 4. aa), ac), és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására benyújtott pályázatot jóváhagyja.
- A Képviselő testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt pályázat benyújtásához szükséges
1.800.000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint vállalt önrészt biztosítja, Pilis Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelete, általános tartalék sora terhére.
- A Képviselő testület jóváhagyja a polgármester 1-2./ pontban foglalt döntés végrehajtására
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megtett intézkedéseket, nevezeten a 2./ pontban jóváhagyott önerő biztosítására szolgáló
nyilatkozat aláírását, valamint a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírását.
A beruházással kapcsolatosan a felújítás mértékére, összegére tekintettel a hatályos Beszerzési
Szabályzat III. fejezet (2) pontja alapján a beszerzésről a Bíráló Bizottság dönt.
Fent írtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT
1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Munkácsy utca, a BajcsyZsilinszky utca és Nádas utca teljes felületét az elnyert pályázati forrásból felújítja. A költségek
pályázat benyújtásához szükséges becslését követően a munkálatokra legfeljebb bruttó 1.800.000 Ft
összegű fedezetet biztosít a 189/2015. (VI.11.) határozatának megfelelően.
2. Pilis Város Önkormányzata az 1./ pontban döntés végrehajtásának koordinálásra a polgármester
útján felkéri a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Gerje Forrás Nonprofit Kft ügyvezetőjét.
3./ A beruházással kapcsolatosan a felújítás mértékére, összegére tekintettel a hatályos Beszerzési
Szabályzat III. fejezet (2) pontja alapján a beszerzésről a Bíráló Bizottság dönt.
A bíráló bizottság tagjai:
- ……………… képviselő
- ……………… képviselő
- ……………… képviselő
- jegyző
- gazdálkodási irodavezető
- ……………… szakértő/munkatárs
4./ Pilis Város Önkormányzata felkéri a 1./ - 3./ pontban foglalt döntések végrehajtására a
polgármestert.
Határidő: azonnal, a 2-4 pontban foglaltakra tekintettel a döntést követő 30 napon belül
Felelős: Simó Gáborné polgármester, Papp László Gerje Forrás Nonprofit Kft ügyvezetője, a Bíráló
Bizottság tagjainak értesítésére a döntést követő 15 napon belül
Pilis, 2015. augusztus 27.
Simó Gáborné
polgármester

Az előterjesztés mellékletei: árajánlat/költségkalkuláció
Törvényességi záradék: Tóth László jegyző
Az előterjesztés megtárgyalásához nem javasolok senkit meghívni.
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