BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám:77/ 2016.

Sorszám:

11.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 31. napján tartandó ülésére
Tárgy:

Munkácsy utca
Balatonlellével

felújítására

vonatkozó

együttműködési

megállapodás

Az előterjesztést készítette: Gáspár László referens
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB
Tanácskozási joggal meghívott: Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

1

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!
A

Balatonboglár és Balatonlelle

közös

település határán

lévő

Munkácsy utca

közös

megvalósításban történő felújításának előkészítő szakaszára 2016.01.11-én együttműködési
megállapodás jött létre Balatonboglár és Balatonlelle önkormányzatai között.
Az előkészítési szakaszra kötött megállapodás tartalmazta, hogy a felek a projekt kivitelezési
szakaszára új megállapodást kötnek egymással a beruházás megvalósításáról, illetve a
kivitelezést végző vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásáról.
Az előkészítési szakaszban az útfelújítás tervezési munkái megtörténtek.
A tervek megvalósításához a kiviteli szakaszra vonatkozó új együttműködési megállapodás
tervezetét elkészítettük, melyet egyeztetésre a Balatonlelle Város Önkormányzata által kijelölt
kapcsolattartó címére megküldtünk.
Az új együttműködési megállapodás tervezetét mellékelem.

Határozati javaslat
Balatonboglár
megvalósítandó

Város

Önkormányzata

Munkácsy

utca

a

Balatonlellével

felújításának

kiviteli

közös

beruházásban

szakaszára

vonatkozó

együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja.

Felelős:
Határidő:
.

polgármester
2015. március 31.
Gáspár László
Referens
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Együttműködési megállapodás
a Balatonboglár és Balatonlelle közös településhatárán lévő Munkácsy utca felújításának megvalósításáról
mely létrejött
Balatonboglár Városi Önkormányzat (8630, Balatonboglár, Erzsébet u. 11.) képviseli Mészáros Miklós
polgármester
valamint
Balatonlelle Város Önkormányzata (8638, Balatonlelle, Petőfi u. 2.) képviseli Kenéz István polgármester,
között.
1. Előzmények
Az együttműködő felek 2016.01.11-én együttműködési megállapodást kötöttek, melyben kifejezték
szándékukat arról, hogy egymással közösen kívánják megvalósítani a Balatonboglár és Balatonlelle
közös településhatárán lévő Munkácsy utca (hrsz: 1343; 1053/1; 1052/1; 1017/3; 1043/3; 1038/3; 1037/3;
2801; 2847/1; 2847/2; 2853/3; 2854/3; 2802/14 és 2802/15) felújítását és ennek érdekében a beruházás
megvalósításához szükséges tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési, és fenntartási eljárásaiban
egymással együttműködnek. Felek a 2016.01.11-én létrejött megállapodást a beruházás tervezési és
engedélyeztetési (továbbiakban előkészítési) szakaszára kötötték.
2. Felek megállapítják, hogy az előkészítési szakasz eredményesen lezárult, az útfelújítás kivitelezési
munkáihoz, illetve a közbeszerzés lefolytatásához, valamint a közmű- és szakhatósági egyeztetések
lefolytatásához szükséges tervek elkészítése megtörtént.
3. Balatonlelle Város Önkormányzata az elkészült terveket a ______/2016. (___.___.) számú határozatával
jóváhagyja.
4. Balatonboglár Városi Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült – és Balatonlelle Város Önkormányzata
által jóváhagyott - terveket az útügyi hatósághoz (Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály – Útügyi Osztályhoz) egyeztetésre, jóváhagyásra benyújtja,
és nyilatkozatát kéri arról, hogy a tervek megvalósítása nem engedélyköteles tevékenység.
5. Felek kijelentik, hogy a Munkácsy utca felújítását az elkészült tervek alapján kívánják megvalósítani. A
beruházás megvalósításához szükséges forrást a felek egyenlő arányban a 2016. évi költségvetéseikben
biztosítják.
6. Balatonlelle Város Önkormányzata vállalja, hogy az előkészítési szakaszban felmerülő szükséges saját
részét felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában banki átutalással biztosítja Balatonboglár Város
Önkormányzata számára, a fizetési kötelezettség felmerülését követő 8 napon belül.
7. A felek megállapodnak abban, hogy a projekt előkészítése során a kapcsolattartóik útján rendszeres
kapcsolatot tartanak egymással.
Kapcsolattartók:
- Balatonboglár Város Önkormányzata részéről: Gáspár László, (címe: 8630 Balatonboglár, Erzsébet u.
11, tel. száma: 85/550-333*; mobil száma: 30/2242-191, e-mail címe: gasparlaszlo@balatonboglar.hu)
- Balatonlelle Város Önkormányzata részéről: Szászné Boros Krisztina, (címe: Balatonlelle, Petőfi u. 2.
8638, tel.: 85/554-935, e-mail címe: szaszne@balatonlelle.hu.
8. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezést végző vállalkozót a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) harmadik részében szabályozott uniós értékhatár alatti, a Kbt
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115. §-a alapján lefolytatandó nyílt eljárásban választják ki. A közbeszerzési eljárást a felek közösen
valósítják meg. Az eljárás lefolytatására Balatonlelle Város Önkormányzata meghatalmazást ad
Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére. A közbeszerzési Balatonboglár Városi
Önkormányzat Képviselő-testülte Balatonboglár Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
alapján folytatja le, beleértve az eljárást lezáró döntés meghozatalát is.
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testülete jogosult a közbeszerzési eljárásba felelős
akkreditált közbeszerzési tanácsadót bevonni. A közbeszerzés, illetve a felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadó igénybevételével kapcsolatos költségek a beruházás költségeinek része, melyet a felek egyenlő
arányban közösen viselnek.
Balatonlelle Város Önkormányzata a Bíráló Bizottság tagjai közé Balatonlelle Város Polgármesterét
szavazati jogkörrel felruházva delegálja.
9. A felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodást következmények nélkül felmondani nem lehet. Ez
együttműködéstől való elállás az útfelújítás megvalósítását nem veszélyeztetheti. Bármelyik fél
felmondása esetén annak viselni kell a felmondás következtében bekövetkezett valamennyi pénzügyi és
egyéb következményt.
10. Az együttműködési megállapodást Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
____/2016.(___. ___.) KT számú határozatával, Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testülete
…………………. számú határozatával hagyta jóvá.
11. Az felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK az irányadó.
12. Felek jelen megállapodást, mint akaratuknak mindenben megfelelőt részletes értelmezést követően írtak
alá.
Balatonboglár, 2016. ____

Mészáros Miklós
Balatonboglár Város Polgármestere

Balatonlelle, 2016. ___________.

Kenéz István
Balatonlelle Város Polgármestere
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