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„Komplex belvízrendezési program Mezőberény”
végszámlák Afájára fedezetbiztosítás
Siklósi István polgármester
Kutas Ferenc beruházási ügyintéző
—

Határozat
Egyszerű többségi nyílt szavazással
ELŐTERJESZTÉS

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2015. május 18-i rendkívüli ülésére
Sürgősségi indítvány Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet 15. (2)-(7)
bekezdése alapján.
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőberény Város Önkormányzata 2012. december 14-én Vállalkozási Szerződést kötött a
Békés Drén Kft.-vel (5630 Békés, Petőf S. u. 20.), mint a nyílt közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevőjével a „Komplex belvízrendezési program
Mezőberény” című projekt
kivitelezésének megvalósítására, mely szerződés több alkalommal is módosításra került.
—

A vállalkozó a létesítményt 2015. március 31-ével átadta a beruházó részére. A kiállított
teljesítésigazolásoknak megfelelően az alapberuházás és a kiegészítő építési beruházás
tekintetében is benyújtotta számláit, melyek Afa tartalmának kiegyenlítéséhez szükséges az
alábbi határozati javaslat elfogadása. Mivel a beruházás zárása időben megelőzte a műszaki
változás bejelentés közreműködő szervezet általi elfogadását, a véglegesen jóváhagyott
műszaki tartalom ismerete nélkül a fedezetbiztosítás forrásigényét jelen időpontig nem tudtuk
véglegesen meghatározni.
Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és
elfogadni szíveskedj en.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati
átcsoportosításokról rendelkezik:

Képviselő-testülete,

az

alábbi

tartalmú

előirányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása:
Felhalmozási célú elkülönített tartalékok előirányzatát K5 13 KOT csökkenti: 15000 E Ft-tal
és ezzel egyidejűleg:
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:
052020-4 kf.Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: Mezőberény Város belterületi vízrendezése
megvalósítása,,BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT” (Komplex
belvízrendezési program megvalósítása a belterületen ás a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) című
projektben való részvétel.
-

Azonosító száma:
DAOP-2008.5.2. 1 /D-0002+Kiegészítő építési beruházás. KÖT:
-Do1og kiadások/K3/ KÖT ej-át
Fizetendő Afa./K:352/
14140 EFt
Kiszámlázott,fordított adózású vás terrn.,szolg, Afa befzetése
miatti kiadások.
-Beruházási kiadások/K6/ KOT ei.- át.
Ingatlanok. besz.,lét./K:62./ 860 E Ft.
Felelős:
Határidő:

megemeli: 14140 E Ft-tal

megemeli: 860 E Ft-tal

Siklósi István polgármester,
a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés

Mezőberény, 2015. május 18.
Kutas Ferenc
beruházási ügyintéző

