SZENTLŐRINC JÁRÁSSZÉKHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-125
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 21. napján (kedden)
13.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend:

1.
Előterjesztés a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Arany János utcai
óvodájának kazáncseréjéről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester
2.
Előterjesztés
Szentlőrinc-Tarcsapuszta
megelőlegezéséről
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

kerékpárút

projekt

költségének

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén,
kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben az
bejelenteni szíveskedjék! A rendkívüli testületi ülés
titkarsag@szentlorinc.hu címre
összehívásának indoka az óvoda működőképességének helyreállítása és a kerékpárút projekt
költségének kifizetése.
Szentlőrinc, 2020. január 21.

+36-73 570-000

Koltai Péter s.k.
polgármester

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-125
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. január 21-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

a
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009
azonosítószámú
„SzentlőrincTarcsapuszta kerékpárút” című projekt
keretében a pályázathoz szükséges önerő
biztosításáról
Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Szemelyácz-Storcz Mónika

Tárgy:

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek dr. Tóth Sándor jegyző
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:

egyszerű/minősített

Döntési forma:

rendelet/határozat
egyéb)

Az előterjesztést

nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni

Véleményezésre megkapta:

Koltai Péter polgármester

Előzetesen tárgyalja:

Bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő Testület!

(normatív,

hatósági,

A Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút című, TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 számú
projekt megvalósulásához kapcsolódó kivitelezési munkálatok befejeződtek és a
közbeszerzési eljárása keretében kiválasztott kivitelező vállalkozás a G-Plan Építő Kft.
kiállította végszámláját bruttó 12.082.647 Ft értékben, melynek ÁFA összegét 3.015.031
Ft-ot a tervezési szerződés szerint Szentlőrinc Város Önkormányzat fizeti. Összesen tehát
a kivitelezői végszámla teljesítéséhez 15.097.678 Ft szükséges.

Jelenleg a Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút elkülönített számláján 7.498.382 Ft
pályázati támogatás van és az Önkormányzat a mai napon átutalt még 915.866 Ft önerőt,
melyről korábban 365/2018 (XII.20) KT határozatában döntött.

A 2019. június 20-án az Irányító Hatóság felé felterjesztett bruttó 12.091.057 Ft-os
ráemelési kérelmünket 2019. november 25-én hagyta jóvá az IH, melyről e-mail értesítést
küldött, melyben leírták, hogy egy korábban benyújtott mérföldkő módosításra
vonatkozó kérelmünk adott napig nem került elbírálásra, így az EPTK rendszeren nem
tudják átvezetni a többletköltség-igényünket.
Amíg az igény nem kerül átvezetésre a számlákat addig is teljesítenünk kell, így tehát
szükséges a G-Plan Építő Kft. benyújtott végszámláját és annak ÁFA vonzatát is kifizetni,
melyhez bruttó 6.683.430,- Ft-ot Szentlőrinc Város Önkormányzatnak önerőből
szükséges fedeznie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és a szükséges bruttó
6.683.430,- Ft összeget önerőből fedezze.
Szentlőrinc, 2020.január 21.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (I. 21.) KT. határozata

a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 azonosítószámú „Szentlőrinc-Tarcsapuszta
kerékpárút” című projekt keretében a pályázathoz szükséges önerő biztosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-BA1-201600009 azonosítószámú "Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút" elnevezésű projekt
keretében a kivitelezési szerződés végszámlájának teljesítéséhez szükséges 6.683.430,Ft önerőt ………………………..-ból biztosítja
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Képviselő-testület,
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

