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3. Napirendi pont  

E LŐTERJESZTÉS  
 

Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése projekt beruházása  

 
A TOP-1.4.1-15-GM1  A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése címmel 

elnyert támogatás  94.620.389 Ft . 

 

A pályázat költségvetését mellékelem (1. számú melléklet ) .  

A képviselő-testülettel szeretném ismertetni , hogy a beruházással kapcsolatban megvalósultak az 

építész tervezési és szakági tervezési munkák, a kötelező nyilvánosság egy része, illetve a 

projektmenedzser szervezet folyamatosan működik.  

A mérföldkövek alapján ebben a hónapban zajlik a közbeszerzés, melynél 5 cég került megkeresésre a 

beruházás kivitelezésre, és abból 3 cég adott ajánlatot a beruházás elvégzésére.  

Jelenleg a pályázatok bontásán vagyunk túl ( 2. számú melléklet ) , de a legolcsóbb ajánlatot adó cég a 

Czákler Kft is   olyan ajánlatot adott, mely meghaladja a pályázatban a költségvetési melléklet szerinti 

beruházási összeget. A pályázatban nettó 60.127.686 Ft összeg van az építésre, míg a legkedvezőbb 

ajánlat is nettó 68.548.873 Ft összeget tesz ki.  

A kettő összeg közötti különbségről az önkormányzatnak kell döntenie, hogy vállalja-e , ellenkező 

esetben eredménytelennek kell hirdetni az eljárást, és  új eljárást kell kiírni.  

Sajnos várható volt ennek a bekövetkezése, mivel a pályázatot 2016. áprilisában adtuk be ( 2 éve ), 

azóta áremelkedések voltak, és a kiviteli tervek alapján volt csak ( melyek most készültek el ) 

beárazható a teljes építési munka.  

A kiviteli terveket átvizsgálva nem csökkenthető a műszaki tartalom a pályázat érdemi része nélkül      

( akadálymentesítés, tűzvédelem, óvodai szakmai előírások…stb. megtartása  ) , ezért mindenképpen 

azt javasolom, hogy a különbséget, nettó 8.421187 Ft, bruttó 10.694.907 Ft összeget  az 

önkormányzat saját költségvetésében biztosítsa.  

………/2018.(…) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete A TOP-1.4.1-15-GM1  A 

foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével a Nagycenki Aranypatak Óvoda fejlesztése projekthez, a 

közbeszerzési eljárás adatai alapján, bruttó 10.694.907 Ft önerőt biztosít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy az önerő összegét a 

2018.évi költségvetésben biztosítsa.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 
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Nagycenk, 2018. február 12. 

 

 Csorba János 

 polgármester 


