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Tárgy: TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú  „Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és
Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése” című  pályázat  során
felújítandó Devecser, Miskei u. 47. sz. alatti ingatlan – volt kórház épület - felújítási kivitelezésével kapcsolatos
végszámla kifizetésének jóváhagyása
Készítette: Szabó Kinga pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselők!

A  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015  azonosítószámú   „Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti
Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális
fejlesztése”  pályázat  építési  összes  költsége  159.740.000,-  Ft.  Ebből  pályázati  forrás
89.945.000,- Ft, saját forrás pedig 69.795.000,- Ft, amelynek egy részét az Önkormányzat
2019. évben saját forrásból megelőlegezte a 15%-os költség ráemelés elbírálásáig.
A  pályázati  forrásból  felújított  „volt  kórház”  épület  építési  munkálatai  befejeződtek,  a
műszaki átadás megtörtént és a kivitelező a végszámlát benyújtott 33.944.803,- Ft összeggel.
A számla fizetési határidejét 2020. április 29. napjában határozta meg.

A Rimex Plussz Kft. – mint kivitelező – a felújítást az alábbiak szerint számlázta le az
Önkormányzat részére:

Amennyiben  az  Önkormányzat  úgy  dönt,  hogy  a  33.944.803,-  Ft  összeget  átmenetileg  a
folyószámlahitel terhére, a költségvetési számláról biztosítja, akkor ezen összeget a Kincstári
számlára át kell utalni, onnan fizethető ki a kivitelező részére a végszámla.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  40/2020.(III.11.)  Korm.  rendelet  1.  §-a
értelmében  az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó
humánjárvány  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok  egészségének  és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  veszélyhelyzetben  a  települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 



A  fent  hivatkozott  rendelkezések  alapján  Devecser  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  feladat-  és  hatáskörét  gyakorolva  Ferenczi  Gábor  polgármester  az  alábbi
határozatot hozom:

/2020.(IV.28.) h a t á r o z a t :

1./ Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere úgy döntök,
hogy Devecser Város Önkormányzata költségvetési számlájáról
átmenetileg a folyószámlahitel terhére 33.944.803,- Ft összeget
biztosítok önrészként  a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015
azonosítószámú  „Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ
és  Szolgálat  illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés
infrastrukturális fejlesztése” pályázathoz.  

2./  Ferenczi Gábor Devecser Város Polgármestere úgy döntök,
hogy az  önrész  átutalásra  kerül a  10048005-00337294-
00000048-as számú Magyar Államkincstárnál vezetett kincstári
számlára.

Határidő: 1-2./ azonnal

D e v e c s e r, 2020. április 27.  

                                                                                                     Ferenczi Gábor
                                                                                                        polgármester


