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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2018. decemberi ülésén elfogadta az önkormányzat átmeneti
költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletét.
A rendelet-tervezet mellékletében szerepeltek a folyamatban lévő beruházások tervezői
költségbecslésén alapuló bekerülési költségei. Időközben azonban felmerültek olyan
problémák, melyek megoldásáról haladéktalanul, még a 2019. évi költségvetési rendelet
elfogadása előtt gondoskodni szükséges, továbbá a tavalyi év során kiírt közbeszerzési
eljárás esetében többlet fedezet bevonása szükséges olyan, a rendelet mellékletében
nevesített beruházások terhére, melyek esetében viszont nem lesz szükség az ott
feltüntetett fedezet egészére, azaz a melléklet sorai között átcsoportosítást kell
végrehajtani, amelyre a képviselő-testület jogosult. A hiányzó fedezet miatt ezek a munkák
csak az átcsoportosítás végrehajtása után kezdőd hetnek meg.
Az átcsoportosítás a melléklet összesen sorában nem okoz változást, tehát többletkiadást
nem jelent, csupán az egyes beruházások sorait módosítja, az alábbiak szerint:
1. „Vácika utca déli végén lévő tömb Út- és közműépítés tervezés” sora esetében
többletforrás biztosításaként bruttó 1.816.000 —Ft, a „Paks közterületeinek megújítása”
terhére,
2. „Deák Ferenc u. 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése” kivitelezés munkák
esetében- vis maior esemény miatt- többletforrás biztosításaként bruttó 15.000.000. Ft, a
„Paks közterületeinek megújítása” terhére, továbbá
3. Új igénykényt a „Paksi Benedek Elek Óvoda MesevárTagóvodában (Paks, Ifjúság út 1/B9
bekövetkezett szennyvízhálózat d ugulás elhárításai munkái” elvégzésére bruttó 6.000.000,
Ft a „Paks közterületeinek megújítása” terhére.
-

A 2018. évben elindított közbeszerzési eljárások esetében az eljárást lezáró döntés
meghozatalához szükséges az alábbi fedezetek biztosítása:
4. A “Paks, óvodaudvarok felújítása” tárgyú beszerzési eljárásban az I. rész Vörösmarty u.
óvodaudvar felújítása esetében a rendelkezésre álló bruttó 56.055.464 Ft fedezethez
szükséges további bruttó 10.376.018 Ft fedezetet biztosítani; a II. Munkácsy utcai
óvodaudvar felújítása esetében a rendelkezésre álló bruttó 75.085.237 Ft fedezethez
bruttó 8.659.684 Ft fedezetet biztosítani.
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5. A „Paksi ürgemezei strandon Új csÚszdapark építése” tárgyú beszerzési eljárásban a
rendelkezésre álló bruttó 66.357.500 Ft fedezethez szükséges további bruttó 72.644.000 Ft
biztosítása.
A közbeszerzési eljárások lezárásához szükséges fedezetek
összességében bruttó
91.679.702 Ft
forrása az Áthúzódó felhalmozási kiadások E-busz beszerzés,
töltőóllomóssa/ soron rendelkezésre álló 100 000 000 Ft.
—

-

A rendelet módosításának elfogadásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 50. ~-a alapján minősített többség szükséges.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet tervezetet fogadja el.
Döntési javaslat:
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
40/2018.(XI 1.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta
és a melléklet szerinti rendeletet elfogadja.
Pa k S, 2019. január ‚~5.
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‚~éterj
polgármester

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének
_/2019. (_) önkormányzati rendelete
a 2019. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 4012018.(XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról *

Paks Város Önkormányzata Képvise[ő-testü[ete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 25. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rende[i el:
1. ~
A Rende[et 3. ~ L pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

»Az ótmeneti gazdálkodás időtartama alatta polgármester a felhalmozási kiadásokat a
rendelet mellékletében foglaltak szerintjogosult te~esíteni.”

2.*
A Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
3.*
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Paks, 2019. január

Szabó Péter
polgármester

*

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

A képviselő-testület a rendeletet a 2019.

.-i rendkívüli ülésen fogadta el.

Kihirdetósi záradék:

A rendelet 2019..

-án kihirdetésre került.

Dr. Biazsek Balázs
címzetes főjegyző
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MeUékLet

a 2019. évi átmeneti köLtségvetési gazdálkodásróLszóló

/2018.

(

)

önkormányzati rendelethez
e Ft-ban
b

2019. január Ol-től a
Áthúzódó felhalmozási kiadások

Várható
felhasználás 2018.
december 31-igt

Kápolna utca- Zsíros köz út-és közmúfelújítás, építés tervezése
Jókai utca csapadékvíz-elvezetésének tervezése
Dunaföldvári úti. szám alatti támfal megerősítésénektervezése
Petőíi S. u. 30. szám alaW ingatlan bontása I. ütem

2019. évi
költségvetés
hatálybalépéséig
teljesíthető
kifizetések
10 160
1 500
ill
12 000

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hőközpont és táuvezetékek felújításának tervezése

5 080

Sánchegy utcai partfal megerősítés tervezése/stabilizáció tervezése

7 620

Városi strand szerkezeti átalakítás terv

5 080

Kutyamenhely tervezése és kivitelezése

50 233

Kamera rendszer bővítésének tervezése
Duna-part, Gesztenyesor és környezete felújításának tervezése
Lőtér feletti terület csapadékvíz rendezésénektervezése
Ürgemezei strand régi csúszdák helyén új csúszdák építése
Vácika “N’ jelú tömb út-és közműépítés tervezése

2 540
80 518
10 000
140 259
1 016

Vácika “L’ jelú tömb út-és közmúépítés tervezése

1. 016

Új uszoda építésének előkészítő munkái (tervezési pr.ésmegvalósíthatósági tanulmány)

4890

Gyógyászati Központfejlesztésénekelőkészítú munkái (tervezési pr. és megvalósíthatóságitanulmány)

s 080

Paksi Cletfa Idősek Otthona bővításének tervezése

15 494

Szociális bérlakás tervezése

10 160

Kamara moziterem kialakítása Csengey D. Kulturális Központban
Vácika utca déli végén lévőtömb út-és közmúépítéstervezése

115 094
3 937

Vácika út-és csapadékcsatorna építés

529 506

Vácika utca közvilágítási hálózattervezése és kiépítése

Kishegyi út 10. szám alatti társasházak mögött csapadékcsatorna tervezése és kivitelezése
Paks Életfa Idősek Otthona bővítésének kivitelezése
Városi e közlekedés fejlesztése
Pörösi sor vízvezeték kiépítése tervezése
Ivévíztározók feltöltésének biztosítása

54 527
27 448
1 200 000
20 000
990
6 036

Szenn5Níztisztító telepen iszapfogadó mútárgy kivitelezése

43 099

Ill. sz. szennyvízátemelő alá kőfogó akna kivitelezése

49 675

Bezerédj Általános Iskola konyha és étterem kialakításának tervezése

15 240

Madocsai Regionális Rendszer
Víziközmú felújítások
Kömlődi utca felújításának tervezése
Központi park felújításának tervezése
Gesztenyés u. átépítés (az l~úság út és Kishegyi u. közötti szakaszon) kivitelezése
Bercsényi utcafelújítása
öszésVölgy utcákút- és közmúfelújításának, építésénektervezése és kivitelezése

1044
35 636
3440
9 398
385 080
6610
219788

Vácika utca Kölesdi úti végénéla 22kV-os légkábeles hálózatok átépítésénektervezéseés kivitelezése
Sebestyén és Zöldfa utca út-és közmúfelújításának, építésének tervezése

51479
11 176

Üstökös utca ésfeletti lévő területvízelvezetés rendezése és azÜstökös utca útés közmú felújításának,
építésének tervezése

17531

Kápolna u. bölcsőde felújításának tervezése

16 256

Csengey Dénes Kulturális Központ tetőfelújításának tervezése, a tetőfelújítás kivitelezése

182 944

Vörösmarty utcai óvoda udvarfelújitásának kivitelezése

67 223

Munkácsy utcai óvoda udvar felújításának kivitelezése

84 726

Paks közterületeinek megújítása

277 184

Deák Ferenc utca 34. alatti pince vizesedésének megszüntetése

48 807

Bóbita Bölcsőde teljes körú felújításának tervezése

25 400

Csónak u. és Halász u. út és közműfelújításának, építésének tervezése

11 430

Szentháromságtér út-és közmű felújítás, építés tervezése

17 145

VMK központi park I. ütem kivitelezése

1 287 382

Kömlődi útút-és közmű felújítás építés kivitelezése

443111

Anna u. út-és közmű felújítás építés kivitelezése

265 166

Kossuth L. u. út-és közműfelújítás, építés tervezése

16 510

Külterületi árkoktisztítása, profilozása

53 692

Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációja ll.ütem

497 861

Kurcsatov u. menti tömbbelsők rehabilitációja IV. ütem tervezése

11 430

Gyalogátkelőhelyek megvilágításának átalakítása
Bercsényi utca (Nádoru.-Pollack M. u. közötti szakaszán) járda, kapubejáró, csapadékvíz-elvezetésés
zöldfelület rendezés tervezése és kivitelezése
Sánchegy u. (Csárda u. és Radnóti u. közötti szakasz) és a folytatásában lévú Radnóti utcai szakasz út-és
közmúfelújításának, építésének tervezése

10 414
3810

Keskeny u. - Híd u. út-és közműfelújítás, építéstervezése

12 700

8 890

Lánc u. út-és közműfelújítás, építés tervezése

6 350

Pollack M. u. és Szedres u. közötti tömbbelső tervezése

10 160

Bartók B. u. út-és közműfelújítás, építéstervezése
Árpád u. út-és közműfelújítás, építés tervezése

7 905
3 175

Dunakömlődi Faluház melletti park és parkoló kialakításának tervezése

7 620

Cecei út csapadékviz elvezető árok burkolásának tervezése

4 826

Bazársorban lévő 3 egység és a Bazársor külső felújítás tervezése

7000

CE5I Central Europe 2020 ‘TOGETHER”

3 000

PROTHEUS Smart Grid Project for Paks

60 000

Paks-Dunakömlőd közötti kerékpárút kialakítása

45 000

E-busz beszerzés, töltőállomással

8 390

Paksi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

25 000

PaksVáros Önkormányzata ASP központhozvaló csatlakozása

7 000

“Paks labdarugó sportlétesítmény fejlesztése”
Hagyományos lakőépületek energiatakarékos felújítása

.

500 000

21 987

Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása

3 756

Választókerületi céltartalékből megvalósuló munkák

5 700

Részönkormányzati tartalékból megvalósuló munkák

20 000

Kápolna utcai bölcsőde felújítása
Iljúság úti bölcsőde szenn~ízhálózatánakfelújítása

567 819
6 000

ÖSSZESEN
*

Pontos adat csak 2019. január 1-én áll rendelkezésre. Ettől fügően változhat a 2019. évi költségvetés hatálybalépéséig
teljesíthető kifizetés. A pénzügyi teljesítés a b és c oszlop összegét nem haladhatja meg.
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