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I.
Magyarország Kormánya a 2014-2020-as EU-s költségvetés terhére több Top-pályázatot írt ki.
Az Önkormányzat a 3/2016. (I.20.)1 sz. KT-i határozatával döntött arról, hogy támogatási
kérelmet ad be a TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 számú Európai Unió által támogatott
pályázaton, a község belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatának felújítása, javítása
érdekében. A pályázat címe: „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona Községben”
volt. (a továbbiakban: Pályázat) A Pályázatot első körben 2017-ben elutasították, majd 2019.
január 24-én a Magyar Államkincstár arról értesítette az Önkormányzatot, hogy a Pályázat
mégis támogatásban részesült az EU felülvizsgálati utasítása miatt.
A

pályázati

támogatás

összege

54 493

845

Ft,

azaz

Ötvennégymillió-

négyszázkilencvenháromezer-nyolcszáznegyvenöt forint. A pályázat fizikai megvalósítása
2020-ban történne, így az idei költségvetést nem terheli az Önkormányzat önereje (Az eredeti
pályázati anyagban kalkulált összegek az építőipar ismert árnövekedése miatt már nem

A jegyzőkönyv elérhető itt: http://rabapatona.hu/onkormanyzat/jegyzokonyvek/send/1170120/1529-jkv20160120rk
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aktuális). A kivitelezési munkálatok elvégzésére irányuló vállalkozást közbeszerzési eljárás
keretében kell majd kiválasztani a tervezési-engedélyezési folyamatok lezárulta után.
A pályázat az alábbi helyrajzi számú önkormányzati ingatlanokon valósulna meg, ahol új
árkok épülnének, valamint meglévő árkok felújítása történne:
Rábapatona, 871, 913, 1087/1, 1087/2, 02, 838, 839, 837, 886/2, 886/1, 1086, 931/1, 1016, 957
hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok. A projekt a Faluközpontból indulna és a
Széchenyi-Szabadság utca mentén zajlana nagyobb részben.

A pótnapirendi pont felvételét és a sürgős testületi döntést az Államkincstár kérése teszi
szükségessé, ugyanis szeretnék mielőbb megkötni az Önkormányzattal a támogatási szerződést.
Az elmúlt 3 hétben folyamatosan egyeztettünk a Magyar Államkincstárral a fenti összeg
lehívásának feltételeit tartalmazó támogatási szerződés megkötése tárgyban, és ezen
megállapodás részletei ügyében, és a végleges támogatási szerződés tervezet ellenjegyzéséhez
kérném a Testület jóváhagyását. (Jelen előterjesztés I. sz. melléklete a végleges támogatási
szerződés-tervezet) A projekt végrehajtásának részletes feltételei és részfeladatainak határidői
a támogatási szerződés-tervezetében részletezésre kerültek.
II.
A korábban kiküldött 5. sz. napirendben foglalt beszerzési eljárásban foglalt tervezési
feladatok mellett sürgős teendő a projektmenedzseri feladatok ellátása. A M.Á.K előtti zajló
egyeztetési eljárások lefolytatása érdekében nincs idő beszerzési eljárás lefolytatására, továbbá
az eredeti pályázati anyagot az ARRABONA EGTC (9024 Győr, Baross G. u. 43.) adta be, így
célszerű lenne őket megbízni a projektmenedzsmenti feladatainak ellátásával. (A vállalkozás
árajánlata jelen előterjesztés II. sz. melléklete) Az árajánlatban nettó 1.250.000 Ft + ÁFA
szerepel. A vállalkozás felhívásánál figyelembe vettük a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait is, miszerint: „Közszféra
szervezetekre vonatkozó speciális előírások: Közszféra szervezet kedvezményezettek az
Útmutató 3.8.1.5. pontjában foglalt igénybe vett szakértői szolgáltatást kizárólag akkor
számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati
költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, amelyben az állam vagy
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik”.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat:
1. Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Önkormányzat
megvalósítja a jelen előterjesztés I. számú mellékleteként csatolt támogatási szerződésben foglalt
belterületi csapadékvízelvezető-rendszer fejlesztését.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen előterjesztés I. sz. mellékletében
foglalt támogatási szerződést a Magyar Államkincstárral megkösse, azt ellenjegyezze, az
előterjesztéshez mellékelt formában.
3. A Képviselő-testület a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával külső vállalkozást bíz meg, a
pályázat sürgős jellegére tekintettel eltekint a beszerzési eljárás kiírásától és a Projektmenedzsmenti
feladatok ellátásával az ARRABONA EGTC (székhelye: 9024 Győr, Baross G. u. 43. képviseli:
Sárkány Péter igazgató) vállalkozást bízza meg nettó 1.250.000 Ft + ÁFA összeg ellenében, bruttó
1.587.500 Ft megbízási díjért.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban foglalt feladatok ellátására irányuló
megbízási szerződés ellenjegyzésére.

Felelős:

Molnár-Nagy Béla polgármester

Határidő: 1-2. pont vonatkozásában – azonnal
3-4. pont vonatkozásában 2019. március 15.
Kelt: Rábapatonán 2019. február 25. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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