
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Konnány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú konnányrendelet
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testíiletének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenö Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi
23/2021 (IV. 14.) számúhatározatothozom:

23/2021. IV. 14. határozat

Tárev: megvalósítási ütemterv a "Önkormányzati étkeztetési fejksztések támogatása"
elnevezésű pályázatra

1) Jóváhagyom, hogy "Önkonnányzati étkeztetési fejlesztések támogatása" elnevezésű
pályázatra a 2097 Pilisborosjenő, Fö út 41. (400. hrsz. ) óvodai ingatlan
vonatkozásában az alábbi megvalósítási ütemtervét:

A me alósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemterve

Az Onkonnányzat a konyhafelújítást az alábbi ütemterv szerint szeretné megvalósítani:
A beruházás volumene miatt a kivitelezés kb. 6 hetet vesz igénybe. A miniszteri döntés
határideje 2021. július 16-a, ezért az idei évben a bemházásnak csak a megkezdése lehetséges.
Fentiek miatt mind a felújítást, mind az eszközbeszerzést az Önkonnányzat az óvoda 2022.
évi nyári zárva tartása alatt tudja megvalósítani, ami várhatóan 2022. július 1 l. -től augusztus
21.-igfogtartani.
Az átadásra várhatóan 2022. augusztus 22-én kerülhet sor.

A beruházást az alábbi űtemben szeretnénk me alósítani:

1. 2021. második félév: projektelökészítés
2. 2022. július 11 -töl július 15-ig: bontási munkák, deponálás, sitt elszállítás.
3. 2022. július l 5-tól július 29-ig: épületgépészet, villamossági munkák
4. 2022. július 29-tól augusztus 10-ig: kőművesmunkák, fa-műanyagszerkezetek
5. 2022. augusztus 10-töl augusztus 21-ig: vakolási, - betonozási, - burkolási, - festési

munkák.

Az eszközbeszerzést az alábbi ütemben szeretnénk me alósítani:

1. 2022. március 1-jén közbeszerzés megindítása

2. 2022. július 20-tól július 25-ig: nagy értékű gépek beszerzése

3. 2022. augusztus 15-tól augusztus 19-ig: kis értékű eszközök beszerzése.



I. Finanszírozási ütemterv

Az önkormányzat a konyhafelújítás finanszírozását a megvalósítási ütemterwel összhangban
képzeli el.
A kiadásokat a pályázat szerinti két csoportra osztjuk szét: a beruházási kiadásokra és az
eszközbeszerzés kiadásaira.

Beruházási kiadások fínanszírozási ütemterve

A tervezett felújítás bekerülési értéke nem éri el a Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvényben meghatározottakat, ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az
Önkonnányzat pályáztatás útján kívánja kiválasztani a kivitelezöt (3 árajánlat bekérése),
beszerzési szabályzat alapján.
A pályázat részeként benyújtott tervezői nyilatkozatban foglaltak szerint az Önkormányzat
nem engedélyköteles tevékenység keretein belül kívánja elvégezni az ingatlan felújítását,
ezért nem kell engedélyezési eljárást lefolytatiii.
A konyhafelújítás beruházásait 3 db részszámla és 1 db végszámla kifízetésével képzeljűk el.
A részszámlák és a végszámla Önkonnányzat általi befogadásának és kiegyenlítésének
feltétele az aláírt teljesítésigazolás.

A kifizetések alakulása:

1. 1. rész számla: bontási munkák, deponálás, sitt elszállítás elvégzése (25 %) (tervezett
pénzügyi kiegyenlítés: 2022. július 15-ig).

2. 2. részszámla: épületgépészet, villamossági munkák elvégzése (25 %) (tervezett
pénzügyi kiegyenlítés: 2022. július 29-ig).

3. 3. részszámla: kőművesmunkák, fa-műanyagszerkezetek beépítése (25 %) (tervezett
pénzügyi kiegyenlítés: 2022. augusztus 10-ig).

4. Végszámla: vakolási, - betonozási, - burkolási, - festési munkák elvégzése (100 %)
(tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. augusztus 22-ig).

Eszközbeszerzési kiadások fmanszírozási ütemter^e

A tervezett eszközbeszerzés bekerülési értéke eléri a Közbeszerzésröl szóló 2015. évi CXLIII.

törvényben meghatározottakat, árubeszerzés esetében 15.000.000 forintot, ezért közbeszer-
zési eljárást kell lefolytatni.
Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban semmilyen engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni.
A konyhafelújítással kapcsolatos eszközbeszerzéseket két ütemben szeretnénk megvalósítani.
Először a nagy értékű eszközöket szeretnénk beszerezni, utána a kis értékűeket.

A kifízetések alakulása:

Az eszközök értékének kiegyenlítése (tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. augusztus 21-ig).

2) Felkérem a Jegyzőt, hogy döntésemet a Magyar Államkincstár részére juttassa el.

C-^EA/Ö,
Felelős: dr. HortiIstvánjegyzö ^o .. ^
Határidő: 2021. áprilisl4. J '%
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Pilisborosjenö, 2021. április 14.

Tömöri Balázs

polgármester


