ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám:99-9/2017
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 11-én (pénteken)
09.00 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:
1)

TOP-4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek
viseléséről
Előterjesztő: alpolgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:

1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak)
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. augusztus 9.
Fülöp Zoltánné
polgármester h.
Farkas István alpolgármester
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Szám: 99-9/2017

1. napirendi ponthoz
E LŐTE R JE SZTÉ S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 11-i ülésére
Tárgy: TOP-4.1.1-16 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek
viseléséről
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent a TOP-4.1.1.-16
kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázati felhívás,
A Képviselő-testület 37/2017. (V.30.) határozatában az orvosi rendelő és szolgálati lakás
fejlesztése érdekében pályázat benyújtásáról döntött, megbízva a Hori&Viki Design Kft-t a
pályázathoz szükséges műszaki dokumentáció elkészítésével.
A Hori&Viki Design Kft. az előre megadott határidőre nem készült el a dokumentációval, ezért
szerződésmódosítást kezdeményezett teljesítési határidő július 31-ig történő meghosszabbítása
tárgyában. A teljesítési határidő meghosszabbítását kompenzálva felajánlotta az ajánlati ár
bruttó 127 500,- forinttal való csökkentését.
Az ajánlatot elfogadva a teljesítés megtörtént, melyet követően pályázatírásra kértünk be három
ajánlatot. A legalacsonyabb ajánlatot a Pro Veszprém Nkft. bruttó 508 000,- Ft összegben.
A pályázat határidőben történő benyújtása érdekében javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a
Pro Veszprém Nkft. ajánlatát elfogadva az alábbiak szerint módosítsa a 37/2017. (V.30.)
határozatát:
1. az „Utasítja a polgármestert, hogy” bekezdést kiegészíti az alábbi francia bekezdéssel:
„- a Pro Veszprém Nkft-vel a projekt megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában
kössön szerződést bruttó 508 000,- Ft összegben a gazdasági tartalék terhére,”
2. a „bruttó 635 000,- Ft” szövegrész helyébe bruttó „508 000,-Ft” szöveg lép.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2017. augusztus 9.
Farkas István
alpolgármester

Határozati javaslat
Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete továbbra is egyetért a TOP-4.1.1.-16
kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat
benyújtásával, ezért a 37/2017. (V.30.) határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. az „Utasítja a polgármestert, hogy” bekezdést kiegészíti az alábbi francia bekezdéssel:
„- a Pro Veszprém Nkft-vel a projekt megalapozó dokumentum elkészítése tárgyában
kössön szerződést bruttó 508 000,- Ft összegben a gazdasági tartalék terhére,”
2. a „bruttó 635 000,- Ft” szövegrész helyébe bruttó „508 000,-Ft” szöveg lép.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: azonnal.

