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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. évi költségvetésben terveztünk több önkormányzati belterületi
felújításával és egy kisebb szakasz szilárd burkolattal történő ellátásával.

út

Az önkormányzatunk évek óta többször is pályázott már az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című kiírásokon belül a belterületi
utak felújítására, de sajnos mindannyiszor, legutóbb 2017. október 16-án,
forráshiányra hivatkozva, rendre elutasításra kerültek a pályázataink.
A Kormány az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása
érdekében történő előirányzat átcsoportosításról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm.
határozatában hozott döntése alapján, 351515 ebr42 azonosító számú forráshiány
miatt elutasított pályázat támogatásban részesült.
A BMÖFTE/1-2/2018. számú Támogatói Okirat (1. melléklet) szerint 14 998 340 Ft
vissza nem térítendő támogatást kaptunk, amely meg is érkezett az önkormányzat
számlájára.
A Veszprémi utca, Bánya utca, Ámos-hegyi vasútsor és a Gyöngyvirág utca felújítását
kell a Támogatói Okirat szerint kiviteleztetni és a támogatással elszámolni, legkésőbb
2019. december 31-ig.
Míg a Veszprémi utca 72. és Búzavirág utca között lévő, kb. 191 m hosszúságú,
összekötő makadám útszakasz aszfaltozását és a Kankalin utca felújítását tisztán
sajáterőből valósítjuk meg.
A tervezett felújítások és beruházás együttes becsült nettó értéke nem éri el a 25
millió Ft-ot, így a projekt nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá.
Ezekre a munkákra, a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó
szabályoknak megfelelően, egy ajánlattételi eljárás keretében javasolom a kivitelezőt
kiválasztani.
Tekintettel arra, hogy a teljes forrás már most is rendelkezésre áll a tervezett
belterületi utak felújítására, javasolom, hogy a munkálatokat az első félévben
végeztessük el.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
Eplény, 2018. február 16.
Fiskál János
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HATÁROZATI JAVASLAT
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2018. (II. 21.) határozata
az önkormányzati belterületi utak felújításáról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az
önkormányzati belterületi utak felújításáról” című előterjesztést és a következő
döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Veszprémi utca, Bánya utca, Ámos-hegyi vasútsor és a Gyöngyvirág utca
felújítását, a BMÖFTE/1-2/2018. számú Támogatói Okirat szerinti támogatás
felhasználásával, míg a Veszprémi utca 72. és Búzavirág utca között lévő, kb.
191 fm hosszúságú, összekötő makadám útszakasz aszfaltozását és a Kankalin
utca felújítását tisztán sajáterőből valósítja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – belterületi útfelújítások
együttesen becsült nettó értékére tekintettel – közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzésekre vonatkozó szabályoknak megfelelően, a belterületi utak felújítása
és beruházása megvalósításához szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Fiskál János polgármester
Határidő: 1. pontban: 2018. június 30.
2. pontban: azonnal, illetve a projekt zárásáig folymatosan
Eplény, 2018. január 31.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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