Füzesabony Város Polgármesterének
4/2020. (IV.06.) számú határozata
Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere a kialakult veszélyhelyzetre
való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bek. felhatalmazása
alapján Füzesabony Város Önkormányzata és a Hungast Vital Kft. között
Közétkeztetési feladatok ellátása tárgyban 2020. április 3-án aláírt vállalkozási
szerződés rendelkezései teljesítése tárgyában a Hungast Vital Kft benyújtott kérelme
alapján az alábbi döntést fogadja el:
I.A Hungast Vital Kft részére a szerződés V. Bérleti díj 5.2./ pontjában a főzőkonyha
vonatkozásában előírt bérleti díj megfizetését a veszélyhelyzet időtartamára a
veszélyhelyzet megszűnésének napjáig elengedi.
II. A Hungast Vital Kft. részére a szerződés VIII. Fejlesztések 8.1./ pontjában a
főzőkonyha felújítási munkáinak kötelezettségére a veszélyhelyzet megszűnését
követő 6 hónap időtartamot írja elő.
Határidő: Azonnali
Felelős: Nagy Csaba polgármester

Füzesabony Város Polgármesterének
5/2020. (IV.06.) számú határozata
Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bek. felhatalmazása alapján Füzesabony Város Önkormányzat
Képviselő testülete által elfogadott 5/2020. (II.05.) képviselő testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja tekintettel arra, hogy az 5/2020. (II.05.) képviselő testületi határozatban
megállapított költségkorlátokat átdolgoztatta tekintette arra, hogy a Magyar Államkincstár írásban
tájékoztatást küldött arról, hogy a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 sz. projekt többlettámogatási
igény felterjesztése megtörtént, azonban az Irányító Hatóság jelezte, hogy többlettámogatás csak a
beruházási költségekre igényelhető, egyéb költségsorok (projektmenedzsment, előzetes
tanulmányok, marketing, stb.) vonatkozásában nem támogatható. Erre tekintettel a szervezet kéri az
igény átdolgozását oly módon, hogy a többlettámogatás kizárólag az építési beruházást érintő
költségelemekre terjedjen ki.
Füzesabony Város Önkormányzatának Polgármestere a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
„Füzesabony, a zöld város – belvárosi területek rehabilitációja” elnevezésű projektje kivitelezésére
kiírt közbeszerzési eljárás lezárását követően készített módosított projekt költségvetést, figyelemmel
a projekt költségvetési korlátaira az alábbiak szerint határozza meg:

Költségkorlátoknak való megfelelés
Támogatási szerződés száma:
Kedvezményezett:

Költségtípus

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
Füzesabony Város Önkormányzata
Mértéke az összes
elszámolható költségre
vetítve (%)

Elszámolható költség

Korlátnak való
megfelelés

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzés költsége)

5%

57 500 000 Ft

OK

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

10 287 000 Ft

OK

Ingatlan vásárlás

2%

23 000 000 Ft

OK

Terület előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.)

2%

6 471 920 Ft

OK

Műszaki ellenőri szolgáltatás

1%

11 500 000 Ft

OK

Projektmenedzsment

2,50%

28 750 000 Ft

OK

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,50%

1 995 000 Ft

OK

5%

0 Ft

OK

Tartalék
Projekt elszámolható összköltsége:

1 959 591 612 Ft

Amennyiben releváns a szakmai jellegű
belső költségvetési korlátoknak való
megfelelés is beszúrandó.
11,5%-os korlát ellenőrzése,
megjegyzéssel

6,687%

A polgármester a projekt megvalósítása érdekében költségnövekmény igénnyel fordul a
Irányító Hatósághoz. A költségnövekmény alapjául a lezárt közbeszerzési eljárásban
legkedvezőbb ajánlattevő ajánlatában szereplő nettó 1 457 782 322,-Ft + áfa bekerülési érték
alapján módosult 1 959 591 612 Ft projekt elszámolható összköltséget jelöli meg.
A leírtak alapján, Füzesabony Város Önkormányzat Polgármestere, a 17/2017 (II.1.) Korm.
rendelete szerint költségnövekmény igényt nyújt be, a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 számú
Füzesabony a zöld város- belvárosi területek rehabilitációja projektjéhez bruttó 809 591 612,Ft összegben, mivel a hiányzó pénzügyi fedezet, önerő hiányában nem áll rendelkezésre.
A Polgármester a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény 46. §
(4) bek. felhatalmazása alapján a költségnövekmény igényléséhez szükséges
dokumentumokat a módosított testületi határozat alapján a Magyar Államkincstár felé
ismételten benyújtja.

Határidő: Azonnali
Felelős: Nagy Csaba polgármester

