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Sorszám: IV/1 Tárgy:  Közbeszerzési eljárás alatt lévı fejlesztési 
hitelcélok módosítása Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı 
Gazdálkodási Osztály 

Minısített többség az SzMSz 
12. § (4) bekezdés l.) pontja 
alapján 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. június 11-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Békés Város Képviselı-testülete a 85/2009. (III. 26.) határozatával 155 MFt összegő 
fejlesztési célú hitel közbeszereztetésérıl döntött. A 155 MFt összegő hiteligény a 4/2009. (II. 
13.) KT rendelettel elfogadott 2009. évi költségvetésbıl levezethetı volt, amelynek megfelelıen 
– a 12/2009. (II. 12.) KT határozat 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján – sor került a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
A közbeszerzési eljárás részvételi szakasza lezárult, az ajánlattételi szakasz elıtt 

megvizsgáltuk a 85/2009. (III. 26.) határozattal elfogadott hitelcélok aktualitását. A megjelölt 
hitelcélokat módosítani szükséges, melyek indoklását az alábbi táblázatban mutatjuk be. 

 
            EFt 

 A beruházás megevezése Módosítás indoklása Hitelbıl 
finanszírozható 
önerı összege 

1. Uszoda építése Nem változott 124.294 
2. Kerékpárút építés belterületi 

szakaszon 
Várhatóan 2010-ben valósul meg  13.000 

3. Malomasszonykerti 
ivóvízvezeték kiépítése 

Nem változott   6.339 

4. Dánfoki út felújítása A 2008. évben kötött hitel-
szerzıdésben került 
finanszírozásra 

11.367 

 Mindösszesen:  155.000 
 

A 155 MFt hiteligény a 2009. évi költségvetésben tervezett összeg, ezért a hitelcélok 
változása esetén olyan célokat szükséges megnevesíteni, melyek 2009. évben kifizetésre 
kerülnek, így azok hitelbıl történı finanszírozása szükségessé válik. A költségvetés elfogadását 
követıen vált ismertté, hogy két, korábban befogadott pályázatot a támogató pozitívan bírált el, 
velük kapcsolatban 2009. évben kiadások merülnek fel. 

 
1. Dr. Hepp Ferenc Tagiskola korszerősítése:  

A képviselı-testület a 14/2008. (I. 24.) határozatában 494.591 EFt támogatás és 54.955 EFt 
önerı biztosításával a pályázat benyújtásáról döntött. 
 

2.    Kistérségi Komplex Járóbetegellátó Központ kialakítása: 
A képviselı-testület a 263/2008. (VI. 05.) határozatában 540.000 EFt támogatás és 122.240 
EFt önerı biztosításával a pályázat benyújtásáról döntött. 
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Javasoljuk a képviselı-testületnek, hogy a korábban elfogadott hitelcélokat tartalmazó táblázat 2. 
és 4. számú pontjait törölje és helyette a 2009. évben pozitívan elbírált pályázatok tárgyévben 
felmerülı kiadásainak hitelbıl történı finanszírozását fogadja el a következı táblázat 3. és 4. sz. 
pontjai szerint. 
 

            EFt 
 A beruházás 

megevezése 
A 

Hitelprogram 
szerinti 

hitelcél kódja 

A támogatás 
összege 

Az 
önkormányzat 

által vállalt 
önerı összege 

Hitelbıl 
finanszírozható 
önerı összege 

1 Uszoda építése 4.4.2.6. 150.000 138.731 124.294 
2 Malomasszonykerti 

ivóvízvezeték kiépítése 
1.1.1. 13.994 7.409 6.339 

3 Dr. Hepp Ferenc tagiskola 
korszerősítése 2009. évi 
ütem (tervezési, 
engedélyezési költségek) 

3.11 494.591 54.955 9.967 

4 Járóbetegellátó Központ 
kialakítása 2009. évi ütem 
(tervezési költségek) 

6.2 540.000 122.240 14.400 

5      
 Mindösszesen:    155.000 

 
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevınek szüksége lesz a pontos 
hitelcélok ismeretére. A közbeszerzési eljárás hosszadalmas, ezért a tervektıl eltérıen a májusi 
testületi ülés helyett csak a júniusira tudjuk a döntést elıkészíteni. 
 
 
Kérem a határozati javaslat elfogadását. 

 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Képviselı-testülete a 85/2009. (III. 26.) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

„1. Békés Város Képviselı-testülete közbeszerzési eljárást ír ki a táblázatban lévı 2009. 
évben megvalósuló hitelcélok (beruházások) önerejének biztosítására, összesen 155 
MFt összegben, 1 év türelmi idıvel, 5 éves lejárattal, valamint az önkormányzat 
mőködési és sajátos (adó) bevételeinek biztosítékul (inkasszó) adásával.  

            
            EFt 

 A beruházás 
megevezése 

A 
Hitelprogram 

szerinti 
hitelcél kódja 

A támogatás 
összege 

Az 
önkormányzat 

által vállalt 
önerı összege 

Hitelbıl 
finanszírozható 
önerı összege 

1 Uszoda építése 4.4.2.6. 150.000 138.731 124.294 
2 Malomasszonykerti 

ivóvízvezeték kiépítése 
1.1.1. 13.994 7.409 6.339 

3 Dr. Hepp Ferenc tagiskola 
korszerősítése 2009. évi 
ütem (tervezési, 
engedélyezési költségek) 

3.11 494.591 54.955 9.967 

4 Járóbetegellátó Központ 
kialakítása 2009. évi ütem 
(tervezési költségek) 

6.2 540.000 122.240 14.400 
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5      
 Mindösszesen:    155.000 
 

2. Felhatalmazza polgármesterét a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a döntés 
elıkészítésére a képviselı-testület júniusi ülésére.” 

Határid ı:      értelem szerint 

Felelıs:           Izsó Gábor polgármester 

   

Békés, 2009. június 9. 
Izsó Gábor  

polgármester 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


