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A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) számú kormányrendelet 1.§ értelmében az
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 05-től
veszélyhelyzetet hirdetett ki a Kormány.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Az alább tekintetében szükséges döntéshozatal:
1./ Bölcsőde építés – pótelőirányzat biztosítás
Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Levél Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendeletében döntött a pályázati támogatással
megvalósuló bölcsőde kiadási tételeiről, melyek a pályázati támogatási szerződés alapulvételével
kerültek meghatározásra, 25.000.000.- Ft + ÁFA összegű önerő biztosításával. A költségvetés
tervezésekor még nem volt ismert az építés költsége, mivel az erre vonatkozó közbeszerzési eljárás
későbbi időpontban kezdődhetett meg. A támogatási szerződés szerint az építés támogatott
költsége 85.489.822.- Ft + ÁFA. Ezen tételbe számoltuk az előkészítési feladatokhoz kapcsolódó
kiviteli tervek és tervezői költségbecslés elkészítését, mely feladat elvégzésére az Optimum Term
KFT-vel szerződést kötöttünk 2.500.000.- Ft + ÁFA összegben (39/2020.(I.29.) határozat).
Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a 43/2020.(VI.05.) polgármesteri
határozattal a Szabó és Társa Belsőépítészeti KFT nyerte el a kivitelezési munkákat 14.959.780.- Ft
+ ÁFA, mindösszesen 145.998.921.- Ft ellenértékért.
Mivel a pályázati támogatás építésre vonatkozó összege 85.489.822.- Ft + a 2020. évi
költségvetésünkbe betervezett 25.000.000.- Ft saját erő (nettó összegek) nem fedezték a
145.998.921.- Ft építési munkák ellenértékét, a Képviselő-testület 152/2020.(VIII.26.)
határozatával 4.469.958.- Ft + ÁFA összeggel megemelte a saját erő összegét. Viszont az
előbbiekben részletezett 145.998.921.- Ft „csak” az építési munkákat, „csak” a Szabó és Társa
Belsőépítészeti KFT felé fizetendő összeget tartalmazza, az év eleji költségvetés tervezésekor az
Optimum Term KFT részére a 85.489.822.- Ft-os támogatásba „betudott” 2.500.000.- Ft + ÁFA
összegre nincs (nem volt) fedezet, arra szükséges pótelőirányzat biztosítása, melyet a 2020. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítok az alábbi határozattal.
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Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi
döntést hozom:
105/2020.(XII.30.) polgármesteri határozat
Levél Községi Önkormányzat polgármestere a bölcsőde építéséhez kapcsolódó
költségekre, az előkészítési feladatokhoz kapcsolódó kiviteli tervek és tervezői
költségbecslés elkészítésére – mely feladatokat az Optimum Term KFT végezte el –
2.500.000.- Ft + ÁFA összeget biztosítok a 2020. évi költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Béla polgármester

Levél, 2020. december 30.
Kiss Béla
polgármester

