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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. július 16-i ülésére
A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására
kivitelező cég megbízása
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2013. (III.19.) sz. határozatával
döntött
a
„Veszélyeztetett
helyzetű
műemlék
épületek
veszélyelhárításának,
állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” című pályázati kiíráson történő
részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról a volt Kostyán kúria vonatkozásában.
A projekt összköltsége bruttó 8.830.387,- Ft az igényelt támogatás 7.000.000,- Ft. A
Képviselő-testület 1.830.387,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat által
kibocsátott Két Torony Kötvény terhére biztosítja, továbbá döntött arról, is hogy nyertes
pályázat esetén karbantartási tervet készíttet, mely a program lezárását követően 10 évre
tartalmazza a támogatással megvalósított felújítás jó karbantartásához szükséges
intézkedéseket, valamint az intézkedések ütemezését. Az esetleges karbantartáshoz szükséges
fedezetet az adott évi költségvetésben tervezni kell.
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 2013. 05. 30.-án döntött az Abony, Vasút út 15. hrsz.
4891 volt Kostyán Andor kúria műemlék épületének veszély elhárítási munkáinak I. üteme
részleges tetőfelújítás pályázat támogatásáról. Az NKA-hoz benyújtott pályázat igényelt
7.000.000,- Ft támogatásból az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 3.500.000,- Ft
támogatást ítélt meg (előterjesztés 1. sz. melléklete).
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közbeszerzési tanácsadójától
szakvéleményt kért be a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége
vonatkozásában. (előterjesztés 2. sz. melléklete)
A kivitelezési munkálatokra árajánlatokat kértünk be a következő cégektől az árazatlan
tervezői költségvetés alapján:
1. Generál-Kontakt Bt. (Abony, Bercsényi út 25.)
2. Tolnátó Építőipari Szövetkezet (Abony, Bocskai u. 7.)
3. Abokom Nonprofit Kft. (Abony, Vasút út 15.)
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez kötelezően
előírt műszaki ellenőri feladatokat, melynek összege bruttó 350.000,- Ft saját hatáskörben
rendeli meg.
A kivitelezési munkálatokra …….db árajánlat érkezett be, melyek a következők:
- Generál Kontakt Bt.
- Tolnátó Építőipari Szövetkezet

-

Abokom Nonprofit Kft.

nem tett árajánlatot, indoklása: nem rendelkezik
megfelelő szakemberrel a munka elvégzéséhez

A projekt teljes összege a kivitelezői árajánlat (
) és a polgármester asszony által saját
hatáskörben megrendelendő feladatokat (bruttó 350.000,- Ft) figyelembe véve: bruttó,………………Ft. Jelen támogatási konstrukció 10 % önerőt kér így megfelelő döntés
esetén a 2013. márciusi Képviselő-testületi ülésen megszavazott 1.830.387,- Ft önerő
……..,- Ft -al növekszik azaz …………… ,-Ft lesz.
Javaslom az ajánlatok alapján a
megbízni a kivitelezési munkálatok elvégzésére
továbbá az 55/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. pontját hatályon kívül
helyezni. A Vállalkozási szerződés ifj. Dr Tóta Áron ügyvéd Úr által véleményezésre került.
A kivitelezési árajánlatok az előterjesztés leadásáig nem érkeztek be, így azok -legkésőbb- a
testületi ülés napján kerülnek kiosztásra.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
…/2013.(VII.16.) számú képviselő-testületi határozat
A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására
kivitelező cég megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a
Képviselő-testület 171/2012. (V.31.) sz. határozatával jóváhagyott a Két Torony
kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználásra vonatkozó szabályzat I. 3. pontjára az
alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város Önkormányzat 1/1
tulajdoni hányadát képező a volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.)
veszélyelhárítás és részleges tető felújítási munkálataival a
bízza meg
,-Ft összegben, melynek fedezet 3.500.000,- Ft-ig a Nemzeti Kulturális Alap
Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által megítélt csökkentett összegű
támogatás. A fennmaradó összeg
,-Ft a Két torony kötvény terhére biztosított.
A műszaki ellenőri feladatok 2013. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére
biztosított.
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
határozatnak megfelelő vállalkozási szerződések megkötésére.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 53/2013. (III.19.) sz. Képviselőtestületi határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

2

Határidő: azonnal
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Valamennyi Osztály
Ajánlattevők
Abony, 2013. július 04.
Romhányiné dr. Balogh Edit sk.
polgármester
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előterjesztés 1. sz. melléklete
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