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Előterjesztés
Tárgy: Előterjesztés „Vis Maior támogatás felhasználása Bodony településen” tervezési
feladatok ellátása

Bodony Községi Önkormányzat a Belügyminisztérium BMVIS/542-2/2020. számú Támogatói
okirata alapján 41.543.000.- Ft, azaz negyvenhárommillió-ötszáznegyvenháromezer forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült, a támogatási intenzitása 89,99 %‚ a „Vis Maior
támogatás felhasználása Bodony településen” elnevezésű projekt tervezett összköltsége
megközelítőleg bruttó 46.164.018.- Ft forint.
-

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (Il. 15.) Korm.
rendelet szerint a pályázati forrás felhasználása jogosultsággal rendelkező tervező
dokumentációja alapján, tervező bevonásával készíthető elő. A pályázatban érintett Bodony
Virág utca 44 hrsz. alatt lévő partfal stabilizációjára, illetve Bodony Rákóczi utca 840 hrsz.
alatt lévő híd helyreállítására ajánlati felhívást adok ki tervező kiválasztására.
A tervezési ajánlati felhívást három (3) szaktervező részére küldjük meg. A tervezési
feladatokra a Vis Maior támogatás fedezetet nyújt, a költségvetési forrásról a tavalyi évben a
képviselő-testület döntött.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következő
döntést hoztam meg.
Vis Maior támogatáshoz tartozó kivitelezési munkák tervdokumentációjának elkészítését az
alábbi bontásban kéri meg az önkormányzat:
I.

Kiviteli és tender tervek készítése

1. tétel (a két helyszínre összevontan)
-

Bodony, Virág utca 44 hrsz. alatt lévő partfal stabilizáció kiviteli terve

-

Bodony Rákóczi utca 840 hrsz. alatt lévő híd helyreállítás tender terve

2. tétel:
-

Bodony, Virág utca 44 hrsz. alatt lévő partfal talajmechanikai feltárása

1

A Vis Major támogatáshoz tartozó kivitelezési munkák tervdokumentációjának elkészítésére
az alábbi jogosultsággal rendelkező tervezőknek az ajánlati felhívás megküldésre kerül:
1. GEOTESZT Kft.

1112 Budapest, Kérő utca 20.

2. AQUASTOP KKT

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 21.

3. MeVito Mérnökiroda Kft.

2085 Pilisvörösvár, Harcsa köz 1.

Az ajánlatok beérkezése után felhatalmazásomnak megfelelően a legkedvezőbb ajánlatot
adó vállalkozóval köt szerződést az önkormányzat. A feladatok végrehajtásáról a képviselőtestületet elektronikus úton tájékoztatom.
Bodony, 2021. február 11.
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