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Előterjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-testĺileti Ĺilés idopontja: f0|4.június 25. . sz. napirend

ľĺľgy' Javaslat dłintések meghozatalára az Auľóra utcai rende|óintézet felújításáva| (KMOP-
4.3.2/ 

^-13-2013-0001) 
kapcsolatban

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadasához minősített szavazaÍĺöbbség

szĺikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határ ozati j av as|at a bizotĺság szźtmźr a:

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őterjesztés

mestársya|ását'

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 20l3. jrinius l4-én kiemelt projekt felhívást tett kozzé KMOP-
4.3.fl|-|3 kódszámon a ,,Kozép-Magyarorsztĺgi operatív Pľogram - Egészségtigyi szolgáltatások,
j áróbeteg-szakel |átás fej lesztése'' címmel'

A Képvise|ő-testület a 258120|3' (vI.27,) szźtm,ű határozatában döntött arról, hogy a Nemzeti

Fejlesztési Ürynökség által kiíľt KMoP-4.3.2lA-|3 kódszámú pá|yźnaton indu|, az Auróra utcai

ľendeIőintézet felújításával a magasabb szintíÍ egészségtigyi ellátás megteremtése céljából.

Az onkormányzat 2013. december 20-án megkötötte a Tämogatási Szerződést 970000000 Ft

összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, mint közľemĹiködő szervezettel. Az önkormányzat a projekt

megva|ósítására összesen254 550 000 Ft saját fonást biĺosított.

Az Aurorautcai rendelóintézetfelújításának és bővítésének nettó becsült éľtéke 77| 653 543 Ft.

A Váľosgazdálkodási és PénzügyiBizottság 2014. április 17-i ülésén döntött arról, hogy ,,Józsefuárosi
Egészségügyi szolgálat komp|ex fejlesaése keretében kivitelezési munkák e|végzése válla|kozási

sierződés keretében a KMOP- 4-3.fĺA-13-2013-0001 azonosító számű projekt soľán'' tárgyű a
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kozbeszerzésekről szóló 2011. évi cvilL törvény 12l. $ (l) bekezdésében foglalt, hirdetmény

ko Zzététe\éve I i ndu ló táľ gy al ás o s e|j ár ást fo lytat l e.

A Képviselő-testtilet 113l2o|4. (VI.l1) szźtm,ű hattrozatćtban döntĺitt arrőI, hogy a projekt

..guuió.ítási időszakának (tervezett) kezdő időponÍja: 20|4. év 09. hó 0l-re, a projekt osszköltsége

1 080 050 000 Ft-ra vźĺ|toz|kés kezdeményezi aTámogatási Szerződés módosítását.

II. A beteľjesztés indoka - III. Tényállási adatok

2014. június 18-án az onkormányzat megkapta a Miniszterelnokség Fejlesztéspo|itikáért Felelős

Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Foosztály (KFF) źita| a ,'Józsefuáľosi
Egéizségügyi szolgálat komplex fejlesztése keretében kivite|ezési munkák elvégzése vállalkozási

szeľződés Ŕeretében a KMOP- 4-3.2ĺ^-|3-2013-0001 azonosító szźtmű pľojekt során'' tärgyű a

kozbeszerzésekrol sző|ő f}|l. évi CVIII' törvény 121' s (1) bekezdésében foglalt, hirdetmény

kozzététe|ével induló tárgyalásos eljárás minősége|lenórzési jelentését. A jelentés alapján több

pontban sztikséges módosítani akozbeszerzési dokumentációt és véleményezésre megküldeni a KFF
iészére. Az újbóli ellenorzési eljárást figyelembe véve a projekt fizikai megvalósításának tervezett

kezdő időpontjafO14. október 01. és a projekt fizikaibefejezésénektervezett napja: 2015. október 31.

IV. Diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A projekt megvalósítás kezdo időpontjának és a fizikai befejezésének, projekt megvalósulásának

tervezett napjának módosítását támogatási szerződés módosítás keľetében szükséges kérelmezni a

Pľo Regio Nonprofit Közhasznú Kft-tol. A módosítás alapján a projekt megvalósítási időszakának

(tervezett) kezdő időpontja: fO74' év 10. hó 01-re, a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja:

2015. október 3l-re, a pľojekt megvalósulás tervezett napja: 2015. október 31-re vá|tozik.

v. A dtintés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|jaapá|yázati útmutatóban fogIaltaknakvaló megfelelés és projekttámogatási szerződés

szerinti megvalósítása. A döntésnek új forľást igénylő pénzügyi hatas nincs'

VI. Jogszabályi környezet ismertetése

A Képviselo-testĺ'ilet dontése a Magyaľország helyi önkormányzatairól sző|ő f0| 1. CLXxXx.
törvény 41. $ (3) bekezdésén alapul.

K érem az a|éhbi hatźlr ozati j avas l at e l fo gad ás át.

HłrÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testü|et úgy dtint' hogy

1. elfogadja, hogy a KMOP-4.3.2ĺ^.|3-2013-0001 azonosító számú pľojekt
megvalósítási időszakának (teruezett) kezdő időpontja: 20|'4. év 10. hó 01-ľe, a

projekt fizikai megvalĺĺsulásának tervezett napja: f0t5. október 31-re, a pľojekt

megvalósulás tervezett napja: 2015. október 31.re változĺk és kezdeményezi a
T álmogatźlsi Szeľződés módosítását.

Felelos: Polgáľmester

Határidő: 2014. iúnius 25.

2. felkéľi a Polgármestert L Támogatási Szeľződés módosítási kéľelem

dokumentációj ának elkészítéséľe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2014. iúnius 27.



3. z határozat |. pontja alapján felhatalmaĺ'iza a Polgármestert a Támogatási
Szerződés mĺódosításáľa irányulĺí kérelem a|áírására és a Pro Regio Közép.
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonpľofit Kłizhasznú Kft.
felé tłirténő benyújtására.

Felelős: Polgármester

Határidő: z)I4.junius 27.

A d ö ntés vé g ľe h aj tás áú v égzó szew ezeti egység : Polgáľmeste ri Kabinet

Budapest, 20l4. június 19.
.r,/)

^ľV(dľ. Kocsis Máté t ,

poIgáľmesteľ

Törvényességi ellenorzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából 
nkrrkT

a|jegyző


