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Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi és költségvetési Bizottság
Városfejlesztési, városüzemeltetési, idegenforgalmi
és környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztés
a Túrkevei Városgondnokság Kft és Túrkeve Város Önkormányzata között létrejött bölcsődei
kivitelezési szerződés 4. sz. módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mint az valamennyiük számára ismert, célegyenesben vagyunk mindhárom TOP pályázat pályázati
visszajelentésével kapcsolatban. Azonban mindezek pályázati menedzsmentje és adminisztrációja
során időnként derülnek ki olyan ellentmondások, amelyek a teljesítés és adminisztráció során későbbi
bonyodalmakhoz vezethetnek. Természetszerűen mindezekkel a számviteli szabályoknak megfelelően
jogszerű kivitelezés lehetséges csupán, hiszem minden más esetben a pályázatok elszámolhatósága
veszélybe kerülne.
Egy belső ellenőrzési folyamat mutatott rá egy hibás pontra a 246/2020. (X.13.) sz. határozatban
elfogadott szerződésben. A 2021. szeptember 23. napján meghozott 181/2021. (IX.23.) sz. képviselőtestületi határozattal 7 620 000 Ft-tal növelte a megbízó Túrkeve Városi Önkormányzat a
megvalósítási költséget, hiszen a korábban megkötött kiviteli szerződéshez átadott tervek alapján a
kivitelező jelezte az adminisztratív hibákat, hogy azon tervek alapján a kivitelezés megvalósítása nem
lehetséges. A képviselő-testület döntése tehát 6 millió Ft tervezési költséggel növelte az eredetileg
megkötött szerződést és változtatta meg a megbízási díj főszámát.
A Városgondnokság Kft a tervezési munkát alvállalkozóval elvégeztette, azonban annak teljes költsége
4 272 eFt + 300e Ft tervezési költséget jelent. (Miután a közbeszerzési mentességet jelentő in-house
eljárásban nem lehetséges, hogy az in-house szervezet ne önköltségi áron valósítsa meg bármely
munkafázist - a pályázat szempontjából csak olyan számla számolható el, amelynek összege egyezik
a szerződéses összeggel - 2 666 eFt pályázatban el nem számolható kiadása jelentkezett az
önkormányzatnak, ami a Városgondnokság Kft által elvégeztetett valós tervezési díj és az
önkormányzati megbízási díj között van. Ugyanakkor a 2021. szeptemberében módosított tervezési
szerződés többlet munkák elvégzését írta elő a kivitelezőnek, amelyre egyébként fedezetre lett volna
szükséges. A tervezési költség során városunk által így fel nem használt 2 666 eFt-ja ennek
finanszírozására biztosítható, így költségvetési teherrel a jelen módosítás nem jár, mindössze
pontosítanunk kell a szerződés módosításában azt, hogy csak a 4 272 e Ft volt felhasználható tervezői
feladatokra és a Városgondnokság Kft ennél többet nem számolhat el a megbízó részéről.
Jelen módosításban ennek szám szerinti rendbetételére kerülne sor, amihez kérem szíves
támogatásukat!
Túrkeve, 2021. november 12.
Sallai Róbert Benedek
polgármester
Az előterjesztés törvényes:
Czucziné Keresztes Anita
jegyző
135/2021. (XI.18.) sz. határozati javaslat
a Túrkevei Városgondnokság Kft és Túrkeve Város Önkormányzata között létrejött bölcsődei
kivitelezési szerződés 4. sz. módosításáról
Túrkeve Városi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz.
mellékletében szereplő megbízási szerződés módosítást elfogadja.
Erről értesülnek:
1.Képviselő-testület tagjai
2.Polgármesteri Hivatal tisztségviselői
3.Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft

