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Tisztelt Közgyőlés!

A Pécs Európa Kulturális Fıvárosa 2010 programokhoz kapcsolódó regionális
fejlesztések megvalósítására kiírt pályázati felhívás keretében a Tolna Megyei
Önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával karöltve sikeresen
pályázott a Vármegyeháza felújítására, melyhez a Regionális Operatív Programok
Irányító Hatósága mindösszesen 615.277.724 Ft támogatást ítélt meg.
A pályázatot benyújtó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tolna Megyei
Önkormányzat a pályázat benyújtására Társulási Megállapodást kötött.
A Közremőködı Szervezet (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.) elıírásainak megfelelıen a Projekt benyújtására és megvalósítására
létrehozott Konzorcium Tagjai Együttmőködési Megállapodást kötöttek.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 259/2009. (XII.9.) számú
szekszárdi öh. határozatával elfogadta a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást és
felhatalmazta a polgármestert annak aláírására.
A megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és
a Fıvárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggı egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a
Tolna Megyei Önkormányzat jogutódja 2012. január 1-tıl a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése
36/2012. (III.1.) számú szekszárdi öh. határozatával elfogadta a Konzorciumi
Együttmőködési Megállapodás 1. számú módosítását, mely szerint az új konzorciumi
partner a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ lett.
A projekt még meg nem valósított projektelemei: a Római Katolikus templom körül 450
m2-nyi burkolat felújítása és 80 m2 járda felújítása. Valamint a beruházás
megvalósításához mőszaki ellenır szükséges.
A Támogatási Szerzıdés szerint a projekt fizikai megvalósításának tervezett napja 2012.
április 30-a volt, amit a Római Katolikus Templom statikai megerısítési munkálatai
miatt elsı körben 2012. november 30-ára, majd 2013. június 30-ára módosult.
Az Egyház nyilatkozata alapján az önkormányzat projektjének megvalósításához
szükséges templom megerısítési munkálatok befejezıdtek és az áprilisra tervezett
munkaterület átadásához szükséges feltételeket biztosítják.
Az Önkormányzat a rövid határidıre, valamint a Béla király téren folyó
városrehabilitációs munkálatokra tekintettel a beruházás megvalósítására a közbeszerzési
eljárások közül a. 2010. december 31. napján kötött keretmegállapodás alapján
konzultációs szakasz lefolytatása mellett döntött.

Az Önkormányzat 2012. január 12-én hirdetmény nélküli tárgyalásos, nemzeti
közbeszerzési eljárást indított a beruházás megvalósítására. Az eljárás során 1 érvényes
ajánlat érkezett be, az ajánlati ár nettó 33.340.000 Ft volt. Az eljárás eredménytelen lett
és az eredménytelenség indoka a rendelkezésre álló anyagi fedezet hiánya volt. Ezen
körülmény elkerülése érdekében, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
sikeressége és szabályossága érdekében a szükséges fedezet rendelkezésre állását
biztosítani szükséges az eljárás eredményhirdetése elıtt.
A fedezet biztosítására
forrásátcsoportosításra.
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A Konzorciumi partnerünk saját projektelemeit megvalósította és a megvalósítás során a
rendelkezésére álló forrást nem teljes egészében használta fel.
A Közremőködı Szervezettel és a Konzorciumi partnerrel történt egyeztetések alapján
Szekszárd MJV Önkormányzatának lehetısége van a konzorciumi partner
költségvetésében felhasználásra nem került források átcsoportosítására a saját
költségvetésébe. Az átcsoportosítás kezdeményezésének feltétele, hogy az önkormányzat
projekt elemei a saját költségvetésében rendelkezésre álló forrásból nem valósíthatóak
meg.
Az ajánlatok (kivitelezés, mőszaki ellenır) benyújtásának határideje: 2013. március 25.
Az ajánlatok ismeretében a Konzorciumi Szerzıdés módosítható a két partner
költségvetése közötti forrásátcsoportosítás okán. A Konzorciumi Szerzıdés 2. számú
módosítása az ajánlatok ismeretének tükrében késıbb kerül kiküldésre.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására, továbbá a határozati
javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2013. március 22.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Tolna Megyei
Intézményfenntartó Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
között létrejött Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás 2. számú módosítását
jóváhagyja.
2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert a módosított Konzorciumi
Együttmőködési Megállapodás aláírására, továbbá a jegyzıt a szükséges
dokumentumok ellenjegyzésére.
A jóváhagyott megállapodás a határozat mellékletét képezi.
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