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Sürgősségi Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 2-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: „ Három csoportos bölcsőde fejlesztési Izsákon” projekt indításával kapcsolatos döntés 

meghozatala.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Egy sajnálatos döntés következtében nekünk jutott az a feladat, hogy költségtakarékosság és a 

támogatási szerződésben meghatározott határidők megtartása miatt az építési kivitelezési 

munkák megindításához szükséges döntést meghozzuk.  

 

Az IKT-2019-603-I1-00001559/0000014 iktatószámú támogatói okirat  szerint a TOP-1.4.1-

19-BK1-2019-00001. projektazonosítószámú, „ Három csoportos bölcsőde fejlesztés Izsákon 

„ projekt építéshez kapcsolódó költségek előirányzata nettó 223.638.265 Ft + ÁFA = 

284.020.597 Ft. 

 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2020.(01.21.) számú határozatával a 

Generál Centrál Építőipari  és Kereskedelmi Kft ajánlattevőt nyilvánította a közbeszerzési 

eljárás nyerteseként. Az ajánlata nettó 258.875.145 Ft + ÁFA = 328.771.434 Ft .összegért 

vállalta a jogerős építési engedélyben szereplő kivitelezést. Az akkori előterjesztés pontosan 

tartalmazta a vonatkozó szabályokat és lehetőségeket.  

 

Ebben szerepelt, hogy  többlettámogatási igény nyújtható be, melynek mértéke a támogatási 

szerződéssel megítélt támogatási összeg 9 %-a, azaz bruttó 29.847.827.-Ft. A keletkezett 

forráshiány többlettámogatási igénnyel és a projektforrással nem fedezett részét 14.903.010 

Ft-ot a 2020. évi költségvetéséből saját forrásként az önkormányzat biztosítani tudja. 

 

A Polgármester Úr a veszélyhelyzetre való tekintettel 40/2020.(03.11.) számú határozatával 

úgy döntött, hogy „ Izsák Város önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése 

terhére előirányoz 16.985.244,-Ft saját erőt a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001 

azonosítószámú projekt pályázatok kivitelezési munkálataira. A módosítás a határozat egyéb 

rendelkezéseit nem érinti. Határidő: azonnal. Felelős: Kutas Tibor polgármester.” 

 

Az Irányitó Hatóság döntése még nem ismert és a gyakorlat szerint hat hónap is eltelik, míg a 

nemleges döntés is nyilvánosságra kerül.  

 

A piaci viszonyok ismeretében és a kivitelezési szerződés hatályba léptetéséhez szükséges egy 

önkormányzati kötelezettségvállalás, mely teljes körben biztosítékot ad a kivitelező részére, 

hogy az általunk megrendelt munkát a jogerős engedélyben foglaltaknak megfelelően elvégzi 

és azt mi a fizetési ütemtervnek megfelelően megfizetjük. 
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A kivitelezővel történt egyeztetés alapján a munkákat 2020. június 6. napján munkaterület 

átadás meghirdetésével megtudjuk kezdeni. 

 

A  munka megkezdéséhez szükséges egy feltételes kötelezettségvállalási határozat 

meghozatala, mely a legrosszabb esetet prognosztizálja. Ez pedig nem más, mint elutasító 

határozat esetén az önkormányzat a támogatási összeg és a korábban elfogadott kivitelezői 

ajánlat közötti különbözetet saját költségvetése terhére megfizeti. Ennek tényleges összege: 

44.750.837 Ft. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri döntésekkel kapcsolatban a képviselő-testület 

döntheti el, hogy mely polgármesteri döntéseket helyez hatályon kívül, illetve melyeket hagy 

jóvá változatlanul. 

 

A 40/2020.(03.11.) számú határozat meghozatala a kiegészítő támogatás szempontjából 

indokolt volt, de összeg szerűen kiegészítésre szorul az alábbi határozat-tervezet szerint. A 

tervezet a munka megkezdésével kapcsolatos döntést is megfogalmazza.( A belső számítási 

anyagok a rendelkezésemre álló dokumentumokban szerepeltek!) 

 

Kérem a határozat-tervezet elfogadását. 

 

I z s á k, 2020. június 30. 

 

                                                                                                         (: Végh Tamás:) 

                                                                                                             alpolgármester 

 

 

Határozat- tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001. 

azonosítószámú „ Három csoportos bölcsőde fejlesztése Izsákon „ projekt kivitelezési 

munkáinak megkezdését az 5/2020.(01.21.) számú közbeszerzést lezáró döntésének 

megfelelően 2020. július 6. napjával elrendeli. 

A Képviselő-testület jelen döntésével fenntartja Izsák Város Polgármesterének 

40/2020.(03.11.) számú határozatával tett kötelezettségvállalását. Figyelemmel a jelenleg 

folyó Irányítóhatóság eljárásra és annak kimenetelére az Önkormányzat feltételesen 

kötelezettséget vállal arra, hogy az igény eredménytelen elbírálása esetére a 27.765.593.- 

(huszonhétmillió- hétszázhatvanötezer-ötszázkilencvenhárom) Ft-ot a 2020-2021. évi 

költségvetésének terhére biztosítja. 

Felhatalmazza az Alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a Bács-Kiskun 

Megyei Közgyűlés Elnökével való egyeztetésre. 

Határidő: azonnal, illetve 2020. július 31. 

Felelős:   Végh Tamás alpolgármester. 
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