Tájékoztató

Készült a Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26-i ülésére.
Tárgy: Mágocsi Önkormányzat pályázatainak előkészítése.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mágocs Városi Önkormányzat által benyújtott pályázatok állásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk:
„Bölcsőde kialakítás és óvoda fejlesztés Mágocs városában” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00005
(támogatás mértéke 222.153.123,- Ft)

Az óvoda és bölcsőde működése az üzembe helyezés óta folyamatos. A korábbi beszámolókban
ismertetett szabálytalansági eljárásra benyújtott jogorvoslati kérelem tárgyalására 2019. október 30án került sor. A tárgyaláson a közbeszerzést lebonyolító szakértő képviselte az önkormányzatot.
Tájékoztatása szerint a Fővárosi Törvényszék a határozatot nem változtatta meg, de erről még
hivatalos értesítést nem kaptunk. Mivel az eljárásban további jogorvoslatra nincs lehetőség, a döntés
átvétele után az egymillió Ft bírságot ki kell fizetni.
Az eljárással kapcsolatosan a Pénzügyminisztériumnál is kértük a megállapított támogatás csökkentés
mérséklését, vagy elengedését. A kérelem elbírálása a Törvényszék ítéletének átvétele után várható.
Az elvonás összegét a korábbi megállapodás szerint a kivitelező átutalta az önkormányzatnak, így a
döntés függvényében kell azt tovább utalni, vagy csökkentés esetén a különbözetet a kivitelezőnek
visszafizetni.
A pályázat elszámolását az eljárások lezárulta után lehet benyújtani.
„Mágocs – Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése a
káros-anyag kibocsátás csökkentése céljából” TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00011 (támogatás mértéke:
160.893.015,- Ft)

Az előző beszámolóban ismertetettek szerint befejeződött a kivitelezési munkákra vonatkozó
közbeszerzési eljárás. A közbeszerzés iratait a közbeszerzési szakértő 2019. 10. 11-én
feltöltötte utóellenőrzésre az elektronikus EMIR rendszerbe. Az ellenőrző hatóságnak
jogszabály szerint 7 napon belül el kellett volna végezni az ellenőrzést, de a hiánypótló
értesítés csak november 13-án érkezett meg. A hiánypótlást teljesítettük és feltöltöttük az
elektronikus rendszerbe.
Mivel az ellenőrzésről határidőben nem kaptunk értesítést, a tervezett időben nem tudtuk a
kivitelezési szerződést megkötni. A pályázati véghatáridők további halasztására nincs
lehetőség, ezért a lehető legtovább vártunk a szerződés aláírásával, de november 5-én a
munkák befejezhetősége érdekében a szerződés aláírásra került. Az aláírás után a szerződést
is fel kellett tölteni az elektronikus felületre, 100.000,- Ft rendszerhasználti díj előzetes
befizetésével. Az aláírás elhúzódása miatt a szerződésben rögzített rész-teljesítési dátumok
már nem voltak teljesíthetők, ezért a szerződés ezen részének módosítása volt szükséges,
melynek feltöltési díja várhatóan 80.000,- Ft. A módosítással a szerződés tartalmi elemei nem
változtak.
A szerződés hatálybalépése után a kivitelező 2019. november 11-én átvette a munkaterületet
és a három szintes épületrész tetőszigetelésével megkezdte a kivitelezési munkákat. A
szerződés módosítás értelmében december végéig el kell érni a 25 %-os készültségi fokot. A
munkaterület folyamatos biztosításával kapcsolatos teendőkről az iskola vezetésével
egyeztettünk.
A kivitelezési munkák költségeinek ismeretében a pályázati menedzsment közreműködésével
elkészítettük és benyújtottuk a hiányzó pályázati forrás kiegészítésére vonatkozó többlet

támogatási igénybejelentést - 22.502.081,- Ft összeggel - a Magyar Államkincstárnál, valamint
az igény támogatására vonatkozó kérelmet a Baranya Megyei Közgyűlésnek.

„Leromlott városi területek rehabilitációja-Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson TOP4.3.1-15-BA1-2016-00003 (támogatás mértéke: 200.000.000,- Ft)
A pályázat fizikai megvalósítása befejeződött. Az Ady-Dombóvári utcai járda forgalomba helyezési
engedélyét a korábbi beszámoló szerint megkértük, a hatóság az engedélyt kiadta, a határozat jogerőre
emelkedett. Ezzel a pályázat megvalósítási szakasza befejeződött, a záró ellenőrzést a Kincstár egy
későbbi időpontban fogja elvégezni.
Az elkészült létesítmények fenntartása az önkormányzat feladata, így a pályázat fenntartási időszaka
alatti jó karban tartásról gondoskodni kell, különösen a rendszeres munkavégzést igénylő feladatok
ellátásának (takarítás, növényzet ápolás, telepített eszközök gondozása, karbantartása, stb.) feltételeit
kell megteremteni.
Faluprogram
A program keretében új pályázat nem került kiírásra. A korábban benyújtott pályázatok közül pénzügyi
források hiánya miatt a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati tulajdonú utak, a temető fejlesztés,
eszközfejlesztés, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázatai
tartaléklistára kerültek.

Határozati javaslat:
-

A Képviselő-testület a pályázatok állásáról készített beszámolót tudomásul veszi.

Mágocs, 2019. november 20.

Bogyayné Gál Tünde
polgármester

