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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat beruházása  

( Egészségház felújítás)    

 
          …... napirend  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tör-

vény szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. 

 

A pályázatot, mint minden évben, beadtuk a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intéz-

mények fejlesztése, felújítása, továbbiakban: intézményfejlesztés témában. 

 

A pályázati kiírás alapján lehetőség nyílt az egészségház fejlesztésére (hőszigetelés, fűtéskorsze-

rűsítés, tetőfelújítás…stb.).  

 

Tavalyi év végén kaptuk az értesítést, hogy a pályázatunk nyert, így az egészségügyi intézmény 

felújítása megvalósulhat.  

 

A teljes projekt költségvetése: 28.925.998 Ft, amiből a vállalt önrész összege a teljes projekt 

költségvetésének 5 %-a,  mindösszesen 1.446.302 Ft . 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Február 12-én megkaptuk elektronikusan a támogatói okiratot, így a beruházás megkezdhető. ( 1. 

számú melléklet -pályázati adatlap a költségek megismerésére,   2.számú melléklet- műszaki 

leírás ) 

 

 Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen felhatalmazást adni, ugyanúgy, mint  a nyer-

tes TOP pályázatoknál is adott ( Kerékpárút, óvoda felújítása ), hogy a projekttel összefüggő va-

lamennyi  vállalkozói szerződést aláírhassam –pályáztatás után-. 

 

A beruházásokra munkanemenként kötnék szerződést ( 3 árajánlat bekérése után ), és a legkedve-

zőbb ajánlattevővel lenne a szerződés megkötve.   

 

Ennél a beruházásnál nincs tervezési költség ( nem engedélyköteles),nincs közbeszerzési költség 

( nem közbeszerzés köteles ), nincs projektmenedzseri költség    ( hivatal látja el az adminisztrá-

ciót ), a nyilvánosságot ( marketinget ) a tőlünk telhető módon biztosítjuk ( honlapra készítünk 

egy összefoglalót a nyertes projektről ).  

Ami megjelenik majd szerződésként  az a vállalkozói kivitelezői szerződések és a műszaki ellen-

őr szerződse.  
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…../2018.(….) önkormányzati határozat 

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megismerte a támogatott 

 

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló pályázati kiírás (BM 

pályázat, költségvetési törvény alapján ) , Nagycenki Egészségház fejlesztése 28.925.998 Ft ösz-

szegű  projekt tartalmát és költségvetését. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a projekttel összefüggő  

valamennyi  vállalkozási szerződés aláírására –pályáztatás után-. 

 

A képviselő-testület a projektben meghatározott önerőt 2018.évi költségvetésében biztosítja, 

valamint a 2018.évi költségvetésében jóváhagyja a pályázatból nem fedezett ( pl. műszaki ellen-

őri költség ) kiadásokat, a pályázati tartalék-önerő terhére. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatosan  

 

 

Nagycenk, 2018. február 15. 

 

 

 

 

 

 

Csorba János 

          polgármester  


