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Városgazdá|kodási és Pénziigyi Bizottság

véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi
Határ ozati iav as|at a bizoÍĺsźtgszámźr a:

a

Yärosgazdálkodási és PénzĺĺgyiBizottság javasolja

megtárgyalását.

a

Képviselő-testületnek az előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testĺĺlet!
I. Előzmények

A Nemzeti Fej|esztési Ügynökség 2013. június 14-én kiemelt projekt felhívást tett kozzé KMOP4.3.flA-13 kódszámon a ,,Kozép-Magyarországi operatív Program - Egészségtigyiszo|gáltatások,
j ár ób ete g-szake l látás fej lesztés e'' c ímme l'
A Képviselő-testü|et a f58lf013. (vI'27.) számű határozatában döntcitt arról, hogy a Nemzeti
Fejlesaési Ügynökség á|ta| kiirt KMOP-4.3.2/A-13 kódszámű pá|ytlzaton indul, az Aurőra utcai
rendelőintézet felújításáva| a magasabb szintű egészségiigyiellátás megteremtése céljából.

Az

onkormányzat 2013. december 20-źn megkötötte a Támogatttsi Szerzodést 970000000 Ft
összkö|tséggel a Nemzeti Fejlesztési Ürynökség, mint támogató képviseletébene|járő ESZA
Társadalmi Szo|gáltató Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezette|. Az önkormányzat a pľojekt
megvalósítására összesen 254 550 000 Ft saját foľrást biztosított.
Az Auróľa utcai rendelóintézet felújításának és bővítéséneknettó becsült éľtéke771 653 543 Ft.

A Városgazdálkodási és PénzügyiBizottság f0|4' ápri|is 17-i üléséndöntött aľról, hogy ,,Józsefváľosi
Egészségügyiszolgálat komplex fej|esztése keretében kivitelezési munkák elvégzése vállalkozási
szerzódés keretében a KMOP- 4-3.flł-13-20ĺ3-0001 azonosító számú projekt Során'' tárgyis a
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II. A beterjesztés indoka - III. TényáIlásĺ adatok

Az

önkormtnyzat a pľojekt megvalósításához összesen 254550000 Ft saját forrast biĺosított,
me|ybő| a kivitelezés feladatok saját fonást terhelő része bľuttó 1 1o 050 000 Ft. A Y árosgazdálkodási
és Pénzügyi Bizottság által elfogadott dokumentációban a kivite|ezés összköItsége neÍtő 7]1 653 543

(bruttó 980 000 000 Ft).

A ,,Józsefuáľosi Egészségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivitelezési munkák elvégzése
vállalkozási szerződés keľetében a KMOP- 4-3.fl{-13-2013-0001 azonosító számű projekt során''
tárgyű a közbeszerzésekľől sző|ő20|t. évi CVIII. tcirvény l2l. $ (1) bekezdésében foglalt, hirdetmény
közzététe|ével induló tárgya|ás lefolytatásához a kozbeszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzés
céljából a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft'' részéremegküldésre keľült. Jelenleg aKozbeszerzési
Feltigyeleti Foosú'tt|y végzi aZ ĐeX ante'' ellenorzést. A kivitelezési szerződés megk<itéséta
közbeszerzési eljárás lefolytatása utánf0|4. szeptember 01-re tervezzuk. Az előzetes ellenőrzés során
az e|járő hatóság (Pľo Regio Nonpľofit Kozhasznű Kft.) javaso|ta az eredetileg projekten kívüli
forrásból megvalósításľa kerülo bővítmény projektbe töľténő beemelését, ezze| a közbeszeľzési
dokumentáció egyszerűsíthető és így az egyszertĺbb, tt|áthatőbb vállalkozási szerződés köthető meg a
kivitelezővel. A bevonás következtében a támogatás nagysága (970 000 000 Ft) és az e|számolható
kö|tségek mértéke(970 000 000 FĐ vá|tozat|an marad, azonban a projekt osszköltsége l 080 050 000
Ft-ra no. A osszköltsége a kivitelezés saját forrást terhelő részével (1 10 050 000 Ft) novekszik.
Jelenleg aTźmogatási szerződésben a projekt megvalósítási idószakának (tervezett) kezdő idĺípontja:
2013. év |f. hő 01. nap szerepel, me|y a pľojekt első tevékenységéhez, a közbeszerzési tanácsadó
beszerzéséhez vo|t igazitva' A jelenleg érvényben |évő pźt|yázati litmutató szerint a támogatott
projektek megkezdése időpontjának az a|ábbi időpont minősül: építésiberuházási tevékenységet
tarta|maző projekt esetén a kivitelezői (vä||a|kozási) szerződés hatályba lépéséneknapja, friggetlenĺi| a
szerződés létrejcittének napjéttő|, érvényességétőlés az épitésinaplóba történő releváns bejegyzéstől. A

pályázati útmutató alapján szükséges a támogatási szeľződésben a projekt megvalósítási időszakának
(tervezett) kezdő időpontját 20|4' szeptembeľ l-re módosítani. A pľojekt fizikai megvalósításának
vé gs ő dátum a v á|tozat|an marad.

IV.

Diintés taľtalmának ľész|etes ĺsmertetése

A

projekt megvalósítás kezdő időpontjának és a projekt összköltségének módosítását támogatási
szerződés módosítás keľetébensztikséges kérelmezni a Pľo Regio Nonpľofit Közhasznú Kft-tő|. A
módosítás a|apjźn a projekt megvalósítási időszakának (tervezett) kezdő időpontja: 20|4, év 09. hó
0l-ľe, a projekt osszköltsége 1 080 050 000 Ft-ľa váItozik.

v.

A dłintéscélja, pénziigyi hatása

A

döntés cé|ja a pźiyázati útmutatóban foglaltaknak való megfelelés és projekt támogatási szerződés
szerinti megvalósítása. A döntésnek új forľást igénylő pénzugyihatás nincs.

VI. Jogszabályi ktirnyezet

A

ismertetése

Képviselo-testüIet döntése

törvény 4l'

a Magyarország helyi önkoľmányzataiľóI sző|ő f0| l. CLxXXx.

$ (3) bekezdésén alapul.

K é ľem az a| źtbbi h atár o zatj j av as l at

el

fo gad ás át'

Ha.ľÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képvise|ő-testület úgy dönt' hogy

1. elfogadja' hogy a KMOP-4.3.flA-|3.2013.0001 azonosítĺíszámú projekt

megvalĺósítási időszakának (teľvezett) kezdő időpontja: 20|4. év 09. hĺí01-ľe, a
projekt iisszköltsége 1080 050 000 Ft.ľa változik és kezdeményezi a Támogatási
Szerződés módosítását.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2014. iúnius 11.

)

felkéri

Polgármestert

a

Támogatási Szeľződés módosítási kéľelem

^ ának elkészítésére.
dokumentációj
Felelős: Polgáľmester
Hatźniđő:201 4' j unius 20.

3.

felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási
Szeľződés módosításáľa irányuló kérelem a|áírásáł,ra és a Pľo Regio Kiizép.
Magyaľoľszági Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kiizhasznrĺ Kft.
felé történő benyújtására.

a batározat 1. pontja alapján

Felelős: Polgármester
Határidő: z}I4.június 20.

A d öntés

vég ľe h aj tás át v égzíjszerv ezeti egység :

Polgáľmesteri Kabinet, PénzĺigyiÜgyosztá|y

Budapest, 20l4. június 02.

dľ. Kocsĺs Máté
Törvényességi ellenőľzés

:

Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából
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