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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 207/2019. (V. 30.) határozatával
döntött, hogy pályázatot nyújt be a pénzügyminiszter — a belügyminiszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben — meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3.
melléklet II. 3. pontja szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. Pályázati
célként a Rákóczi utcai Gólyafészek bölcsőde konyhájának infrastrukturális Felújítását és
akadálymentesítését jelölte meg.

A pályázati kiírús 8. pontjúban előírás. hogy szükséges csatolni a megvalósitús és ínanszírozás
tervezett időbeni ütemezését tartalmazó képviselő-testületi határozat hiteles másolatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 207/2019. (‘\‘.30.) határozatával
megegyezően nyújtja be pályázatát a pénzügyminiszter — a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben — meghirdetett a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 3. melléklet 11. 3. pont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására az alábbi kiegészítéssel:

a) 2018. április 24—e előtt a pályázati céllal kapcsolatos fejlesztés nem valósult
meg.

b) 2019. március 31-e előtt a pályázati céllal kapcsolatos fejlesztés nem valósult
meg.
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c) A pályázati céllal kapcsolatos beruházási tevékenység állapota 0%.

d) Az 5630 Békés, Rákóczi utca 16. szám, 76 helyrajziszám alatti Gólyafészek
bölcsőde konyha felújítása, korszerűsítése időszerű és indokolt, mivel az
élelmiszerek feldolgozási útvonalát a jelenlegi előírásokhoz szükséges
igazítani. Az épület az 1980-as évek közepén épült középhlokkos
technológiával, tégla hlokkokból, előregyártott vasbeton pallós
födémszerkezettel. A bölcsőde magastetős kivitelhcn készült, összetett
alaprnjzzal. Alaprajzilag két egységre bontható, gondozási egységre, és
gazdasági egységre. Mindkét épületrész földszint + tetőtér beépítéses. A két
egységet földszintes közlekedöfolyosó köti össze. Az épület a 2007-2013-as
pályázati ciklusban energetikai korszerűsítésen esett át, azonban a belső
felújítása eddig nem valósulhatott meg.

e) Nyertes pályázat esetén a felújitási munkálatokat a 2020-as év nyári szünetére
szükséges tervezni, amely 2020. június 22-től 2020. július 24-ig tart. Ezelőtt
szükséges sikeres versenyeztetési eljárást lebonyolítani mind a kivitelezésre,
műszaki ellenőrzésre és az eszközbeszerzésre. Mivel egyik eljárás sem éri cl a
közbeszerzési értékhatárt, ezért egyszerű három ajánlatos eljárás keretében
lehet kiválasztani a nyertes ajánlattevőt. Az eljárások kiírásának tervezett
időpontja 2020. május 25. A szerződések tervezett aláírásának időpontja
2020. június 15. A Idvitelezési munkák kezdésének időpontja 2020. június 22.
Sikeres műszaki átadás tervezett időpontja: 2020. július 24. Az eszközök
szállításának tervezett időpontja beszereléssel: 2020 július 22. A pénzügyi
ütemezés szerint a felújitás és akadálymentesítés kivitelezési munkáinak
elvégzésére kiválasztott kivitelező számlájának kiállításának feltétele a
sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás lebonyolitása. A műszaki ellenőr
teljesítésének igazolásának feltétele szintén a sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárás lebonyolítása. Az eszközök átvétele után állítható ki a szállító
számlája. A számlák kiállításának tervezett idöpontja: 2020. július 24.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármesier

Békés, 2019. június 20.
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