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Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. március 7-ei ülésén a Képviselő-testület 26/2019. (III.7.) Kt. határozatában döntött a „Bölcsődei
fejlesztési program” című pályázat benyújtásáról és a hozzá kapcsolódó költségterv elfogadásáról. A
döntéshez kapcsolódó finanszírozási ütemtervvel a 2019. március 26-i ülésén egészítette ki a határozatot a
testület. A pályázat benyújtása a 2019. március 18-i határidőre megtörtént, a pályázat befogadását követően
hiánypótlást kaptunk a pályázati anyaggal kapcsolatosan. Ebben arra kérik az Önkormányzatot, hogy a
pályázati saját erőre vonatkozó döntését egészítse ki az alábbiak szerinti hivatkozással:
Szükséges rendelkezni arról, hogy az előre nem látható okból, illetve áremelkedés miatt bekövetkező
költségnövekmény felmerülése esetén is vállalja a beruházás megvalósítását.
A többletköltség felmerülése esetén annak pontos ismeretében a költségnövekmény biztosításáról új döntést
kell hoznia a testületnek. Ezen feltétel, azaz az előre nem látható ok minimalizálása érdekében készült el már
mostanra a kivitelezési tervdokumentáció, így a testületi döntés elsősorban a közbeszerzési eljárás során
beérkező esetleges magasabb bekerülési költség biztosítására vonatkozik.
Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a
Bölcsőde fejlesztési program pályázati időszakát a benyújtási határidőt követően újranyitották és 1 évvel a
pályázati időszakot is kitolták annak érdekében, hogy minél több pályázatot bírálhassanak el. A pályázatokat
a módosított pályázati kiírásban foglaltak szerint évente több alkalommal is elbírálhatják, ehhez
kapcsolódóan várhatóan a pályázati költségkeretet is megemelik.
A 2019. március 18-án benyújtott pályázatunkról a Pénzügyminiszter 2019. június 4-ig hoz döntést, a
pályázati hiánypótlás teljesítésének határideje 2019. április 3.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2019. április 1.

Lazók Zoltán

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (...) Kt. határozata
a „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázathoz kapcsolódó önkormányzati döntésről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati Szociális Szolgálat Bölcsőde
épületeinek bővítése című pályázat benyújtásához kapcsolódó döntésekről szóló 26/2019. (III.7.) Kt.
határozatot a következő 6. ponttal egészíti ki:
„6. Kijelenti, hogy az előre nem látható okból, illetve áremelkedés miatt bekövetkező költségnövekmény
felmerülése esetén is vállalja a beruházás megvalósítását. A többletköltség felmerülése esetén annak pontos
ismeretében a költségnövekmény biztosításáról új döntést hoz.”
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