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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2009. május 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésen „2009. évi TEKI, TEUT és
CÉDE pályázatok benyújtása” című napirendi pont alapján a 2009. évben benyújtásra
került Dombóvár Város Önkormányzata részéről a „Járdafelújítások Dombóvár város
területén” című pályázat /187/2009. (V.28.) Kt. sz. határozat/.
1.) A Kivitelező személyének kiválasztása – a járdafelújítási munkák kivitelezésére – a
tavalyi év folyamán közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A kivitelező által leadott és vállalt ajánlati ár jóval kedvezőbb volt, mint amivel a pályázat készítése során
kalkuláltunk.
2.) A pályázat során betervezett tervezői költségnél 25%-os Áfa-kulccsal kellett számolni, azonban a tervezési munkafázis befejeződésekor még a 20% mértékű Áfa-kulcs
volt érvényben.
A fenti pontokban felsoroltak miatt a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (továbbiakban: DDRFT) által megítélt 16.136.576,- Ft támogatásból megmaradt
4.872.848,- Ft-nyi támogatási rész.
A közreműködő szervezet az 1.) pontban leírt közbeszerzési eljárással párhuzamosan –
annak lezárta előtt – a pályázat során benyújtott adatokkal készítette elő a Támogatási
szerződést, így a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőn belül mindkét fél részéről (támogató és kedvezményezett) aláírásra került a Támogatási szerződés.
Ahhoz, hogy a megítélt, de eddig fel nem használt támogatási rész felhasználható maradjon, a pályázatban megjelölt „tervezett befejezési határidőt (2010. június 30.)” módosítani szükséges: azt ki kell tolni a maximálisam kihasználható 2010. október 31-i
határidőre.
A műszaki tartalom növekedésével kapcsolatos tervek készülnek (közműegyeztetések
és kezelői részről történő jóváhagyások folyamatban vannak). A pályázat műszaki tartalmának módosítására (növelésére) szóló kérelem a későbbiek során kerül a képviselő-testület elé megvitatásra.
Ahhoz, hogy a megítélt támogatást minél nagyobb mértékben/teljes mértékben ki tudjuk a későbbiekben használni, javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Járdafelújítások Dombóvár város területén” című, 1700067/09K egyedi azonosítószámú pályázat kapcsán a
pályázatban megjelölt 2010. június 30-ai tervezett befejezési határidő 2010. október
31-ére történő módosítását kéri a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól.
Megbízza a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosításának kérelmét a
szükséges dokumentumokkal a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére
beterjessze.
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