Tájékoztató

Készült a Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 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 előző havi tájékoztató óta eltelt időszakban az épület készültsége meghaladta az 50 %-os
mértéket. Elkészültek a bölcsőde és az óvoda bővítmény földszinti falai, válaszfalai, a koszorúk, a
tetőszerkezet és héjalás, beépítésre kerültek a külső nyílászárók, készül a külső hőszigetelés. A
meglévő épületrészben készülnek a válaszfalak, mennyezetburkolások. A szerkezetépítéssel
párhuzamosan elhelyezésre kerülnek a gépészeti és villamos hálózat elemei, a fűtési rendszer
vezetékei. Készülnek az épület körüli járdák és térburkolatok. A 75 %-os készültségi fok elérése
március végére várható. A bölcsőde belső udvarának vízelvezetését a tervdokumentáció nem
tartalmazta, ezért annak megoldására a lefolyócsöveket el kellett helyezni a további munkák lehetővé
tétele érdekében. A mintegy 100.000,- Ft összegű anyagköltséggel a vállalkozó felé el kell
számolnunk.
A Magyar Államkincstár által a kivitelezési munkák közbeszerzési eljárásával kapcsolatosan indított
szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedése folyamatban van. az eljárást a Közbeszerzési
Döntőbizottság folytatja le. A bekért iratokat a közbeszerzési szakértő közreműködésével
benyújtottuk.
A pályázat keretében beszerzésre tervezett bútorok szállítására a korábban lefolytatott ajánlatkérési
eljárás eredménye szerint Illés Zoltán egyéni vállalkozóval a szerződést megkötöttük.
„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)
A korábbi tájékoztatóban ismertetettek alapján az elkészített csökkentett tartalmú módosítási
javaslatot benyújtottuk a Kincstárhoz véleményezésre. Ennek eredményeként egyeztetési eljárásra
kerülhetett sor a Kincstárnál a Megyei Önkormányzat és a Tervező képviselőinek részvételével. Az
eljáráson meghatározottak alapján a tervező átdolgozza az elvárások szerint a dokumentációt és
amennyiben a rendelkezésre álló források felhasználásával elérhetők a pályázati mutatók, február
végéig benyújthatjuk a módosítási kérelmet. Ha a források nem elegendőek a mutatók teljesítéséhez,
úgy a pályázattól végleg el kell állnunk és az előlegként átutalt teljes összeget vissza kell fizetnünk.

„Leromlott városi területek rehabilitációja-Élhetőbb lakókörnyezetünkért Mágocson TOP4.3.1-15-BA1-2016-00003 (támogatás mértéke: 200.000.000,- Ft)
A rehabilitációs pályázat előkészítő és kivitelezési munkái folytatódtak a hónap folyamán.
A közbeszerzési eljárás lezárult, az utóellenőrzést a Kincstár elvégezte és támogató döntést hozott. Az
ehhez kapcsolódó hiánypótlást teljesítettük, továbbá a hozzá kapcsolódó változásbejelentést
benyújtottuk.
A Dózsa utcai telken az épület falazási munkái készülnek. Elhelyezésre kerültek a talajba kerülő
csővezetékek, elkészült a vízóra akna.

A Dózsa u. 23. szám alatti épületen elbontásra kerültek a veszélyes falszakaszok. Alapozás után
újraépítésük megtörtént és az új nyílászáró helyeket is kialakították. Elbontották a cserére szoruló
födémeket, készülnek az új válaszfalak, gépészeti és villamos vezetékek.
A Damjanich u. 17. számú háznál folyamatban vannak a homlokzati és födém hőszigetelési munkák,
a nyílászárók cseréje is megtörtént. Az épület belső festési munkái vakolatjavítások száradása után
kezdődhet és várhatóan március elején elkészülhet az épület. A lakás gáz, víz és villamos
berendezéseinek felülvizsgálatát a használatbavétel előtt el kell végeztetni, de ezen munkák a
pályázat keretében nem számolhatók el.
A kialakítandó Dombóvári úti szabadidő park területén folytatódnak a tereprendezési munkák. A
durva földmunkák a végéhez közelednek és az ott lévő épület már akadályozni fogja a kivitelezést.
Nem lehet befejezni a földmunkát, ezáltal nem lehet elkezdeni a járda építési és növény telepítési
munkákat sem. Amennyiben rövid időn belül (mintegy 3 hét) nem tudjuk a lakókat elhelyezni, a
kivitelező munkaterület hiányában akadályt fog jelenteni, ezáltal a teljesítés határideje kitolódik,
szerződés módosításra a pályázati határidők és közbeszerzési kötöttségek miatt lehetőség nincs. A
lakók végleges elhelyezésére a még el nem készült épületek és lakásrendelet miatt még nincs
lehetőség, ezért a pályázat továbbvitelének lehetővé tétele érdekében mintegy 3 hónap időtartamra
elhelyezésükről gondoskodni kell.
A térfigyelő kamerák létesítése befejeződött, az átadás és üzembehelyezése megtörtént. A szerződés
teljesítésével a végszámla kifizetésére is sor került.

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című TOP-4.2.1-16BA1-2017-00001 (támogatás mértéke: 11.913.984,- Ft)
A pályázat keretében az Államkincstár lefolytatta a záró ellenőrzési eljárást. Az ellenőrzés során a
helyszínen vizsgálták a pályázat teljes dokumentációját, a beszerzett kisbusz és 3 db elektromos
hajtású kerékpár üzemeltetését. A vizsgálat hiányosságot nem állapított meg.
Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele KKETTKK-CP-02
A Mágocs Szent Imre téren lévő első világháborús emlékmű felújítására korábban benyújtott
pályázatot az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság elbírálta és 1.000.760,- Ft összegű
támogatást (100 %) ítélt meg. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt
megküldtük a támogatónak.
Az önkormányzat által beadott egyéb pályázatok elbírálásában, megvalósításában előrehaladás nincs.
Határozati javaslat:
-

A Képviselő-testület a pályázatok állásáról készített beszámolót tudomásul veszi.
A bölcsőde belső udvarának csapadékelvezetését szolgáló csővezetéket az önkormányzat
megvásárolja, a beépítést a kivitelező elvégzi.

Mágocs, 2019. február 20.

Hőnig Mária
polgármester

