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Tárgy:  Javaslat a bölcsődeépítéssel kapcsolatos tervdokumentáció  
 készítésének megrendelésére

A Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

337/2011.(X.20.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az új
bölcsőde a Mályva utcában, az óvoda és a volt gázcsere telep ingatlanainak
jelenleg folyamatban lévő telekhatár rendezése után kialakuló mintegy 2300 m²
nagyságú telken valósuljon meg. A kivitelezés pontos költségeinek
meghatározhatósága érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Triskell Épülettervező
Kft-vel (1034 Budapest, Kecske u. 25. képv. Turi Attila) az ütemezett tervezői
szerződést kösse meg. Az alábbi ütemezés szerint: az első ütemben a tervező
által készített vázlatterveknek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az alapján
megalapozott kivitelezői árbecslés készülhessen, ennek a tervezési fázisnak a
költsége: 800.00 Ft+ Áfa. A második ütemezés tervezési díja: 3.100.000 Ft+
Áfa.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elkészült vázlatterv (1.
ütem) alapján a kivitelezői árbecslést kérje be és ez alapján készítsen
előterjesztést a bölcsőde megépítésére vonatkozóan. A képviselő-testület ekkor
dönt a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” című, KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton való
indulásról.  A tervezői szerződés második ütemének teljesítése akkor esedékes,
ha a képviselő-testület a pályázaton való indulás mellett dönt.



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés
aláírására azzal a bontó feltétellel, hogy a második tervezési ütem tervezési
feladataira (kibővített engedélyezési terv a hatósági eljáráshoz és közbeszerzési
eljárás lefolytatásához, tételes árazatlan költségvetés) csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a képviselő-testület dönt a KMOP 4.5.2-11 számú pályázaton való
indulásról. Amennyiben a képviselő testület ezen a pályázaton a költségek
ismeretében nem kíván indulni, úgy a további tervezői munkálatok
szükségtelenné válnak és a felek között megkötött szerződés minden további
fizetési kötelezettség nélkül megszűnik.

 A képviselő-testület a bruttó 4.875.000.- Ft teljes tervezési díj fedezetét a 2011.
évi önkormányzati költségvetési rendelet 5. sz. melléklet 4. sor „Tervezések”
sora terhére biztosítja.
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