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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a "Zöld város" programra. Az
Önkormányzat nyert a pályázaton, eredményesen lefolytatta a közbeszerzési eljárást, ennek alapján a
nyertes kivitelezőkkel megkötésre kerültek a megállapodások és elkezdődtek a munkafolyamatok.

A pályázatban szereplő SOFT feladatok elfogadására és az, azt lebonyolító szervezet elfogadására
még nem került sor. A Képviselő-testületnek kell elfogadnia a Soft Programot, illetve döntenie kell a
programot lebonyolító szervezetről is.

A Soft Programra ajánlást kaptunk a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Terü
letrendezési Osztálytól.

A Képviselő-testületnek nyilatkozni kell, hogya közbeszerzési eljárás folyamatának elhúzódása követ
keztében, mivel az utolsó vállalkozási szerződés 2020. szeptember 2-án került aláírásra, így a tevé
kenységet is tartalmazó mérföldkő elérésének tervezett dátuma várhatóan 2020. november 15. napjáig
végérvényesen történik, ezzel csúsztatva a további megvalósítási mérföldkövek tervezett határidejét is.
A teljes projekt kivitelezési munkáira nem elegendő a Felhívás által előírt 36 hónapos határidő, a tervek
szerint 2021. december 31. napjáig tudja az Önkormányzat teljes körüen megvalósítani a projekt va
lamennyi tevékenység elvégzésével együtt

Tisztelt Képviselő-testület döntést kell hozni: 1./ A Soft Program elfogadásáról. 2./ Árajánlatokat kell
kérni a Soft Program lebonyolítására, arra alkalmas vállalkozásoktól. Javaslatot kérek a lebonyolító vál
lalkozásokra vonatkozóan, legalább három erre alkalmas szervezetre vonatkozóan. 3./ EI kell fogadni
a "Nyilatkozatot a szerződés módosításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a megfelelő döntéseket
meghozni szíveskedjen.

Rétság 2020. október 18-n

1 oldal a 3 oldalból



2.) Előzmények. különösen a témában hozott korábbi testületi döntések. azok végrehajtása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a "Zöld Város" programra, a
pályázaton az Önkormányzat nyert. Lefolytatásra kerülta közbeszerzési eljárás és elfogadásra kerültek
a megállapodások. A kivitelezési munkálatok megkezdödtek.
Szükséges a Pályázatban szereplő Soft Program elfogadása, a lebonyolító kiválasztása és a szerző

désmódosítási Nyilatkozat elfogadása.

3JJogszabályi háttér

A Soft Program tartalmára javaslat érkezett a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési
és Területrendezési Osztálytól.
Módosítani szükséges a projekt megvalósításának határidejét.

4.lHatározati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
.J2020.{ X,22.)KT. HATÁROZATA

A Képviselö-testület megtárgyalta az előterjesztést.

A Képviselö-testület jóváhagyja és elfogadja a mellékletben szereplő Soft Programot.

A Képviselő-testület árajánlatot kér a Soft program lebonyolításra az alábbi vállalkozá
soktói: 1.1

2.1
3.1

A Képviselő-testület egyetért a "Szerződés módosítási NYILATKOZAT tartalmával és felhatal
mazza Mezőfi Zoltán polgármestert a NYILATKOZAT aláírására

Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
Polgármester

Záradék: Az előterjesztésjogszabálysértést nem tartalmaz.
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Mezőfi Zoltán

Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:
Mellékletek:

Fontosság:

Kedves Mezőfi Zoltán!

bognar.zsofia@nograd.hu
2020. október 16. 12:00
polgarmester@retsag.hu; titkarsag@retsag.hu
TOP-2.1.2-1S-NG1-2016-0000S Zöld Város dokumentum megküldés
NYILATKOZATJetsag.docx; Retsag_dontesre_20201016.docx

Sürgős

A megbeszéltek szerint küldöm az összefoglal6t és a végleges "soft" programok listáját. Tekintettel arra, hogy eddig a
pillanatig nem kaptam további kiegészítéseket, akkor nem szerepeltetjük külön az ünnepi rendezvényt (ezt majd más
módon megoldjuk).

Kérem, hogy a csatolt dokumentumok (ülésre egy összefoglaló, nyilatkozat a határidő hosszabbítás miatt) szerint
legyenek szívesek dönteni mind a "soft" programok, mind a határidő hosszabbítás tekintetében. A hosszabbítási
kérelemhez küldtem egy nyilatkozatot aláírás céljából, az aláírt példányt szeretném majd visszakérni elektronikusan.

Amennyiben jövő hét csütörtökön jóváhagyásra kerülnek az elképzelések, kérnék szépen egy visszajelzést, hogy
tudjam értesíteni az akcióterületi terv írókat a dokumentum véglegesítése miatt.

További szép napot kívánok.

Üdvözlettel,

Bognár Zsófia
pénzügyi menedzser
(32) 620-277
Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály
3100 Salgótarján. Rákóczi út 36. I. em. 130.a.

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Beforeprinting,think about
ENVIRONMENTAL responsibility.



Rétság Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-15
számú, Zöld város kialakítása tárgyú felhívására TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosító számon
regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Irányító Hatósága (Támogató) a 2017.10.24-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban
részesített. A "Városi közterületek környezettudatos, csa/ád- és klímabarát megújítása Rétságon" c.
támogatási szerződés hatálybalépésének napja 2017.11.21. napja.

A projekt keretében eddig megvalósult tevékenységek a kötelező megalapozó dokumentum
elkészítése, ingatlanvásárlás, az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a
közbeszerzési szakértő kiválasztása, illetve a nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ennek
eredményeképpen 2020. 09.02. napjáig aláírásra került a 3 db vállalkozási szerződés az épltési
tevékenység tekintetében. Valamennyi rész esetében a munkaterületek átadása megtörtént a kijelölt
Vállalkozók (Pritamin Trend Kft. és Green-Goes Kft.) részére.

1. pont

A Támogatási Szerződés 3. sz. mellékiete szerinti első mérföldkő teljesítéséhez az akcióterületi terv
infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" elemek (továbbiakban: "Soft"
Program") véglegesítésére van még szükség. Ezen "Soft" Program bemutatása a Megbízott által az
alábbiak szerint kerűlt meghatározásra:

,,50ft" Program bemutatása

Az infrastrukturális fejlesztéseket az alábbi soft program egészíti ki:

• Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében az infrastrukturális
beruházások kapcsán

o közös növényzet ültetése - település virágosítása -lakossági bevonással

egynyári növények vásár1ása és ültetése

• közös ültetés hirdetése, grafikai tevékenység, plakát készítése

• Önkormányzatok által vezérelt, kömyezettudatosságot erősítő oktatás, szemléletformálási kampányok,
akciók, ezen belül energiatudatosságra nevelő, szemléletformáló, felvilágosító programok

o "virágos porta" felhivás hirdetése a település lakosainak körében - a legszebb porták díjban
részesülnek, illetve bemutatásra kerülnek a település közösségi oldalán

• felhívás elkészítése, lebonyolítása

• professzionális képek készftése

• díjak - kertészkedéshez szükséges eszközök

• A település identitását és arculatát bemutató programok, workshop-ok szervezése

o település arculatát meghatározó szellemi értékek bemutatás, mely keretében az alábbi esemény
megszervezése

• helyi művészeti együttesek fellépése és helyi képzőművészek alkotó programok,
kiállítás szerevezése

• A piac, a helyi termelők népszerűsítéséhez kapcsolódó marketing akciók megvalósítása, valamint a
települési arculat promótálásához kapcsolódó rendezvények szervezése.

o piacon árusftok bemutatkozása közösségi médiában

• képpel ellátott bemutatkozó anyagok készítése a piacon árusító kereskedőkről,

östermelőkröl, hogy növeljék a piac népszerűségét

o főzőverseny szervezése

Főzőverseny szervezése 1 alkalommal az új piac nyitását követően a piacon beszerzett
hozzávalókból. A tevékenység részeként megvalósul az esemény szervezése, illetve a
résztvevők díjazása, elismerése.



o Emblematikus alkotás készítése a piac bejáratához a piac reklámozására

Helyi piac reklámozására közösségi virág-ültetés szervezése. A virágültetés helyszíne,
állandó helyen, a piac bejáratánál lesz. A virágok PIAC feliratot fognak formázni és az
ültetés évente megismétlése kerül. A tevékenység részeként megvalósul a virágültetés
helyének-formájának kialakítása, illetve közösségi rendezvény formájában az első

virágüItetés.

"Soft" tevékenységek bemutatása
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szakmai és közösségi fórumok szervezése
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iH. a barnamezős terület megújításához
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"Soft" tevékenységek rész/etezése

Elemzési szempont

; "80FT" tipus

! Kapcsolódás a projekt céljához
, (mely célhoz és miként)

~ Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítésea lakosság
körében

i! Helyi lakosság bevonással megvalósuló környezettudatosságot erősítő
! programok

••_v _ ~_•• _

Zöldfelületi fejlesztés, megújulás ösztönzése
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, Cé1csoport I Közvetleni : A virágosítási akcióban résztvevő civil szerveztek, magánszemélyek,
. fiatalok

"virágos porta" felhívás hirdetése a település lakosainak körében:
1.254.000 Ft

i Te.vezetÚeljes· kÖitségvetés
összege (Ft) eseményenként ill.
altevéknységenként

i
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! Célcsoport I Közvetett I. ,
! (amennyiben releváns pl. i HelYI lakosok, a városba latogatók
l.!zülőkön keresztül !9Y._ereke~t.._1 . . .. . .. ,, _
l A "soft" tevékenység Környezet-tudatosság és integrált szemlélet erősítése a lakosság körében
: részletezése (szakmai leírás) az infrastrukturális beruházások kapcsán

i eseményenként III. k···" .. é' t "It t' t l '''Ié ., 'tá -I k ,.altevékenységenként részletezve • ozos nov nyze u e ese - e epu s wagosl sa a ossagJ
bevonással

o egynyári növények vásárlása és ültetése

o közös üttetés hirdetése. grafikai tevékenység, plakát
készítése

Önkormányzatok által vezérelt, környezettudatosságot erősítő oktatás,
szemléletformálási kampányok, akciók, ezen belül energiatudatosságra
nevelő, szemléletformáló, felvilágositó programok

• ,,virágos Rétságért" felhívás hirdetése a település lakosainak
körében - a legszebb porták díjban részesülnek, illetve
bemutatásra kerülnek a település közösségi oldalán

o felhívás elkészítése, lebonyolítása

o professzionális képek készítése

o díjak - kertészkedéshez szükséges eszközök

KözÖs nÖvényzet' Gltetése: teiepGlés virágősítása:iákoss{lgl bevonással:
1.540.000 Ft

eisiámoihatÓi(öitségek'-
nagysága (Ft) 2,794.000 Ft

Jelen pályázat keretében igényelt
támogatás nagysága (Ft) 2.794.000 Ft

i Biztositott sájáÚorrás nagysága . oFt
: (Ft)

: Ütemezés (események,
i altevékenységek) sorokkal
: bővíthető

,.-KÖzös"6"ényiét -Uftétése-:-
i település virágosítása -lakossági
, beyoflás~a.I.. .... ,
, "virágos porta" felhívás hirdetése a
l .1~~p_ül~.~_I~~o~~~~~.~Q~é_~~n_

Kezdés: 2021. március 1

Kezdés: 2021. április 1

i

i
l.

Kezdés: 2021. október 31.

i 'bí Kezdés: 2021. okto er 31.
!
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Bevonandó (küJső)

szolgáltatások - (események,
altevékenységek) sorokkal
bővíthető

Helyi városgondnoksági intézménnyel együttműködésben kell a
tevékenységet megvalósítani, melyben, különösen a lakosság
toborzásában, a "Virágos Rétságért" felhívás szeNezésében és
népszerűsítésében részt vehet a Rétsági Városi Művelődési Központ és

, Könyvtár.
Bevonandó (beszerzett külső) t ._- ...._-.- .....- ._-_.... _. _. ...-- ....
szolgáltatók. (események, i A feladat elvégzését vállaló külső szolgáltató egyszerű beszerzési
altevékenységek) sorokkal i tevékenység útján kerül kiválasztásra.
bővíthető !

Eredl'Í'lények méréséreal'kaimas" t M t t' érték' .. I b" , 'k
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i dönti el. ' "virágos porta" felhívás hirdetése a I

! település lakosainak körében

~~!~!~~á~ dbL ...... __

_.,
i Helyi és környékbeli, lakosság, piacon vásárlók, turisták
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A település identitását és arculatát bemutató programok, workshop-ok
szervezése

• település arculatát meghatározó szellemi értékek bemutatása,
helyi művészeti együttesek fellépése és helyi képzőművészek
alkotó programok, kiállítás szerevezése

A piac, a helyi termetők népszerűsítéséhez kapcsolódó marketing akciók
l

: megvalósftása, valamint a települési arculat promótálásához kapcsolódó
rendezvények szervezése.

• piacon árusítok bemutatkozása közösségi médiában
o képpel és kis videoval ellátott bemutatkozó anyagok

készitése a piacon árusító kereskedőkről, österrneJőkröl,

hogy növeljék a piac népszerűségét

• Főzőverseny szervezése
o Főzöverseny szeNezése 1 alkalommal az új piac

nyitását követően a piacon beszerzett hozzávalókból. A
tevékenység részeként megvalósul az esemény
szervezése, illetve a résztvevők díjaz~s~,.._eljsmeréseo

,
i
~._--....- - --- -- .... _. .'--

Célcsoport I Közvetlen

l

i CélcsoportIKÖzvetett---
: (amennyiben releváns pl.
L~!í!Ic?~En ~!e~~~~~.~o9y-ere~~~).
; A ,,50ft" tevékenység
• részletezése (szakmai leírás)

eseményenként ill.
altevékenységenként részletezve

A városközpont integrált megújulását felerősítve egy új városarculat
fialakftása szükséges, mely érdekében a település szellemi értékeinek
bemutatása, illetve egy új digitális megjelenés kialakítása szükséges. A
felújított piac forgalmának ösztönzés érdekében kerül sor a piac, illetve az

l . árusok bemutatásra, figyelme felhívására.i ífc)nkrétánmeiy"pröjekt éiemhéz l ..... - ._.. . .. ----.. -- ... . - -.. , ...... - .... -- ---- ... -_..
l (inrrastrukturális) kapcsolódik és i Az akciók kapcsolódnak a városi környezet rendezettségének javításához,
i miként? l így a városi zöldterületek fejlesztéséhez, valamint, a parkolók, utak, járdák

i korszerűsítéséhez, illetve kiemelten a helyi piac megújításához. Utóbbi
Iesetben a kapcsolat kialakításának lényege, hogy népszerűsítse a piacon
: árusító helyi, környékbeli termelőket, segítse a helyi termékek
! értékesítését, akár piacnapokon kívül is.

-_ ...--'''Helyi lakösók'- - .. ------ - _..-- .. - --- --- .-....... - .. .. -- .. -

Helyi termék előátlítók - mezőgazdasági termékek, virágárusok, kézműves
termékek árusítói

..SOFT" típus l T I "". I t' id titá ~,il zté· : e epu eSI arcu a es· en s .epes ser -~- ....,. r .~---~--~_._~ ------~-.-_._"- --- -- - __ o - - -~~--

I "SOFT tevekenység l Települési arculat fejlesztése, bemutatása, illetve helyi (pl. kézműves)
l---.... "" . .. _..__.. ..l t':~~ékek ntp.!l=~űsitése..:. p'r?mótál~~ .__.. -o ..._., _
! Kapcsolódás a projekt céljához
i (mely célhoz és miként)
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• Emblematikus alkotás készítése a piac bejáratához a piac
reklámozására

o Helyi piac reklámozására közösségi virág-ültetés
gyerekek bevonásával 1 alkalommal. A virágültetés
helyszíne, állandó helyen, a piac bejáratánál lesz. A
virágok PIAC feliratot fognak formázni és az ültetés
évente megismétlése kerűl. A tevékenység részeként
megvalósul a virágültetés helyének-formájának
kialakítása, illetve közösségi rendezvény formájában az
első virágültetés.

Település arculatát rrieghatároi6'Sieilemi-értékek'bemutaÍása:'2:794~ÓOO' ...
Ft
Piacon árusítok bemutatkozása közösségi médiában: 762.000 Ft
Főzöverseny szervezése: 762.000 Ft
Emblematikus alkotás készítése a piac bejáratához a piac reklámozására:
2.159.000 Ft

6.477.000 Ft
-eiszámöih-ató kÖiiSégek-
nagysága (Ft)

Jele,;'pályá%afkeretében igényelt" í
! támogatás nagysága (Ft) ! 6.477.000 Ft
i !

!'~~oSftottsaját-forrás'iiagyság"a"'--' O Ft

A település arculatát meghatározó szellemi értékek bemutatásába, illetve a
helyi kereskedök promócióJába bevonásra kerül Rétsági Városi Művelődési
Központ és Könyvtár.

A Piachoz kapcsolódó emblematikus alkotás elkészítésébe bevonásra
. kerűl a helyi városgondnoksági intézmény.·t- ._, ...-- ......-... , .... ,- ",_._-._'" '-.. .. ......... _.
j A feladat elvégzését vállaló külső szolgáltató egyszeru beszerzési
1 tevékenység úlján kerűl kiválasztásra.
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IKezdés: 2021. október 31.
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célérték
1

O

O
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bázis érték
O

. Kezdés: 2021. október 31.

l Kezdés: 2021. október 31..
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Mutató, mértékegység
:-Yelepliiés'arcülatát'meghatározó
: szellemi értékek bemutatása
; (esemény db)
'-Piacon"á'rUsftőÍ< bemüiitkö:Zása
közösségi médiában (5 db)
i=Ő:ZŐverseny"Szervezése"(esemény

db)
Emblematikus alkotás kéfiiliése'a
piac bejáratához a piac
reklámozására (db)

.,_. .- - ----------
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!--BevönandÓ'{beszerzett kalSő)-
i szolgáltatók - (események,
! altevékenységek) sorokkal
i bővithető
, 'Erednlényéi<-mérésére alkáimas
; mutatók és azok vállalt értékei.

i Fontos: A mutatók
: megnevezését, annak tartaImát

és célértékét a kedvezményezett
dönti el.

i_.••...~__,_ .'__ 0 ._ •• __ __ __

! Utemezés (események,
r altevékenységek) sorokkal
! bővithető

., TelepilléSaréUiaiái meghatflröZÓ--
i szellemi értékek bemutatása Kezdés: 2021. március 15
r'P"facolí'érüsítOi<'bemutatkOzá'sa- '----y -- --- - .- - ---------- - '- ---; .. . ! Kezdés: 2021. április 1.i kQ~9s~~g_i '!!~Qiá_~~!1. _
i Főzőverseny szervezése
l'Em-blematikusalköiás készítése'á·.. · , _K~~d~!:,: ,?P2.J ~!1!~ilJ~ 1,

: piac bejáratához a piac i.' Kezdés: 2021. április 1.
i reklámozására
•--BevonandÓ(i<UlSőj- -- -_.-

szolgáltatások - (események,
: altevékenységek) sorokkali bővíthető



Az előzőekbenmeghatározott "Soft" Program projektelem- a támogatási kérelem szempontjából

- egy önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység, amely tevékenység
tekintetében minimum 6 havonta betervezett mérföldkövekkel szükséges jelenteni az
előrehaladást.

Ezen követelmény teljesítése érdekében a fent meghatározott ,,50ft" Program keretein belül

felvázolt tevékenységek jóváhagyását követően, mielőbb szükséges az ajánlattevők körének
kiválasztása, illetve a beszerzési eljárás elindítása, lefolytatása.

2. pont

A TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 sz. Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát
megújítása Rétságon című támogatási kérelem jelenleg hatályos fizikai befejezés dátuma
2021.02.18. napja, amely határidö hosszabbftása elengedhetetlen a projekt sikeres megvalósítása
érdekében. A projekt elörehaladását akadályozó tényezök (pl.: nyílt közbeszerzési eljárás elhúzódása)
ismeretében minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy projekt keretében a Támogatást
igénylönek fel nem róható okból következett be a késedelem a projekt megvalósítása során. A
hosszabbítási kérelem a 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés feltételeivel összhangban
áll.

A projekt megvalósítási határidejének meghosszabbítása érdekében szerzödésmódosítási kérelmet
nyújt be az Önkormányzat a Magyar Államkincstár (KözreműködöSzervezet) felé. A módosított fizikai
befejezés dátuma 2021. december 31. napja lesz, a projekt keretében megjelölt mérföldkövek
elérésének tervezett napjai pedig az alábbiak szerint módosulnak:

Elérés dátuma MegvalóSitani tervezett eredmény lefrása

Konzorciumi megállapodás véglegesítése, a projekt megvalósítási helyszínére
vonatkozó tulajdoni helyzet igazolása
Részletes szakmai megalapozó tanulmány (az ITS, Megvalósíthatósági Tanulmány,
zöld infrastruktúrafejlesztési és - fenntartási akcióterv, valamint a projekt tartalmától
függően szakértői tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, hasznosítási terv, üzleti terv,

2020.11.15. helyi cselekvési terv, ill. egyéb a felhívás által elvárt és I vagy a módszertani útmutatóban
hivatkozott dokumentum) elkészítése. Az engedélyes tervdokumentációkat,
engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat
valamint az ez alapján készült tételes tervezői kőltségvetés bemutatása, közbeszerzési
eljárás lebonyolítása - vállalkozási szerződés megkötése
Első mérföldkőig teljesitendő feltételek teljesitése a 14. sz. melléklet nyilatkozata szerint.
A támogatói döntés első inérföldkőhöz kapcsolódó 1, 2, 3, 4, 5 pontjának teliesitése.

2020.12.31. A városrehabilitációs kömyezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje, műszaki
ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.

2021.03.31.
A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-05 készültségi szintje, műszaki
ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások
Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészitő "soft" elemek

2021.06.30. A városrehabilitációs kömyezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje, műszaki
ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.

2021.09.30.
A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szinije,
műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.
Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő .soft" elemek

2021.12.31.
Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei.
A projekt szakmai megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások végteljesítése
Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő ,,50ft" elemek



SZÉCHENYI

Kedvezményezett neve: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Azonosítószám: TOP-2.1.2-1S-NG1-2016-0000S

Projekt címe: Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon

NYILATKOZAT
szerződésm6dosításikérelemhez kapcsol6d6an

Alulírott Mezőfi Zoltán János polgármester, mint Rétság Város Önkormányzata képviseletére jogosult,
polgári jogi és büntetöjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogya hivatkozott támogatási
kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zőld város kialakítása tárgyú Felhívás 3.2. pontja tartalmazza a projekt
mOszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárásokat:

1. Projekt előkészítése
A megvalósítás első mérföldköve a projekt előkészítésidokumentáció teljes körű teljesítése. Az előkészítési

dokumentáció minimális tartalma:

a) részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia, akcióterületi terv, zöld infrastruktúra-fejlesztési és -fenntartási
akcióterv, valamint a projekt tartalmától függően szakértői tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat,
hasznosítási terv, üzleti terv, helyi cselekvési terv, ill. egyéb a felhívás által elvárt és / vagy a módszertani
útmutatóban hivatkozott dokumentum elkészítését, továbbá a támogatási szerződés megkötésének
vonatkozó feltételeit a támogatási szerződés hatá/yba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges
teljesíteni.. ..

b) műszaki tervdokumentációk elkészítése
Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, akadálymentesítésről szóló tervfejezetet (amennyiben
releváns), szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat valamint az ez alapján
készült tételes tervezői költségvetést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül
szükséges benyújtani....

c) tulajdonviszonyok rendezése - amennyiben releváns
A projekt megvalósítási helyszínére vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per,
teher- és igénymentesség igazolását, stb. az AÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően

legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges rendezni.

d) településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása - amennyiben releváns
Amennyiben a támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását
szükségeIteti, a módosítást haladéktalanul el kell indítani és legkésőbb az első mérföldkő teljesüléséig, azaz
a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül le is kell zámi.

e) konzorciumi megállapodás véglegesítése - amennyiben releváns
Amennyiben a projekt konzorciumi fonnában valósul meg, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba
lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges véglegesíteni a konzorciumban résztvevők körét és a
megvalósításra vonatkozó konzorciumi megállapodást valamennyi konzorciumi tag által aláírni.

f) közbeszerzés lefolytatása
A kivítelezésre vonatkozó közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számítoft 18 hónapon
belül szükséges lezárni .. ..

1
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A 2017.11.21. napján hatályba lépett Támogatási Szerződés kapcsán jelenleg benyújtott 9. számú
szerződésmódosítási kérelem során a 3. és 5. sz. mellékletének módosítása válik szükségszerOvé,
tekintettel arra, hogya projekt előkészítése c. mérföldkő elérésének tervezett dátuma csúszik,
meghaladva így a Felhfvás által elvárt szerződés hatályba lépésétöl számított 18 hónapos határidőt.

A hatályos a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
(Egységes Működési Kézikönyv) 67. pontja rögzíti a mérföldkövek ütemezésének, tartalmának
módosítására vonatkozó elöírásokat.

Tekintettel arra, hogya Kedvezményezett által vállalt projekt szintű mérföldkövek elérése a hatályos
támogatási szerződésben rögzített idöponthoz képest 3 hónapot meghaladóan késik, a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 86. § bekezdés szerint szükséges a támogatási szerzödésmódosítási kérelem
elkészítése, KSz felé történő benyújtása. Jelen támogatási kérelem esetében a hivatkozott jogszabály
87. § (1) bekezdés I) pontja szerint szükséges az egyedi módosítási kérelem elkészítése, Irányító
Hatóság előzetes hozzájárulása, tekintettel arra, hogya Kedvezményezett által vállalt projekt szintű

mérföldkövek elérése késik a hatályos támogatási szerzödésben rögzített időponthoz képest, és ez 3
hónapot meghaladóan érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt, meghaladja a Felhívás által
rögzített intervallumot.

A megvalósítás elsö mérföldkövének (projekt előkészítési dokumentáció) teljesítésében bekövetkezett
késedelem oka a korábbi levélben megfogalmazottokon túl, hogya 1. mérföldkö (Projekt előkészítése)
teljes körüen csak a sikeres közbeszerzését és a részletes szakmai megalapozó tanulmány
elkészítését követően tud lezárni.

ELÖZMÉNY: A megbfzott közbeszerzési szakértő az Önkormányzat érintett Bizottságának
jóváhagyásával az eredeti tervekkel összhangban 2019.08.01-jén megindította a Rétság, "Zöld város"
kialakítása címO, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást. Tekintettel a
beruházás és az eljárás összetettségére az érintett szakemberek azt a döntést hozták meg. hogy 3 db
részre bonija a kivitelezési munkálatokat, így az eredményes beszerzési eljárást követöen 3 db
vállalkozási szerződést kötne az Önkormányzat a nyertes ajánlatottevö gazdálkodó szervezettel. A
közbeszerzési eljárás lebonyolítása során többször (hiánypótlások elhúzódása, önkormányzati
választások miatti változás, bizottsági döntések meghozatala) jelentös késedelem következett be,
majd eredménytelenül zárult az eljárás. Ennek következtében mindhárom projektelem tekintetében
ismételt közbeszerzési eljárás kiírására volt szükség, amely elindításához újra le kellett folytatni az
előzetes döntéshozatali eljárásokat, ismét fel kellett tölteni az elektronikus felületre az eljáráshoz
szükséges alapinformációkat. szakmai dokumentumokat. Ezen eljárás lezárása az eredeti tervekkel
ellentétben nem tőrtént meg 2020. márciusában, kizárólag 2020. szeptember 2-án került aláírásra az
utolsó vállalkozási szerződés is. A Végleges müszaki-szakmai tartalommal összhangban folyamatosan
készült a részletes szakmai megalapozó tanulmány, amelynek véglegesítéséhez szükséges a "soft
programok" meghatározása, jóváhagyása. Ennek figyelembevételével ezen tevékenységet is
tartalmazó mérföldkő elérésének tervezett dátuma várhatóan 2020. november 15. napjáig
végérvényesen megtörténik, ezzel csúsztatva a további megvalósítási mérföldkövek tervezett
határidejét is.

A teljes projekt kivitelezési munkálataira nem elegendő a Felhfvás által előirt 36 hónapos határidő, a
tervek szerint 2021. december 31. napjáig tudja az Önkormányzat teljes körOen megvalósítani a
projektet valamennyi tevékenység elvégzésével együtt.
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Elérés dátuma Meavalósítani t,rv.ett eredmény leirása
Avárosrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi szintje,

2021.03.31. műszaki ellenőr beszámolója, totódokumentáció, teljesítésigazolások
Infrastrukturális beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" elemek

2021.06.30. A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi szintje,
műszaki ellenör beszámolója, fotódokumentáció, teljesrtésigazolások.

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje,
2021.09.30. műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesrtésigazolások.

Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő "soft" elemek
Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei.

2021.12.31. A projekt szakmai megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások végteljesítése
Infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő IIS0ft" elemek

A projekt megvalósítási határideje 2021.12.31. napjára módosul, amely így meghaladja a TOP-2.1.2
15 kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú Felhívás 3.3.2. pontjának előírásait. A projekt
előrehaladását akadályozó tényezők ismeretében minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a
2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítószámú, Városi közterületek környezettudatos, család- és
klímabarát megújítása Rétságon cimű projekt keretében a Támogatást igénylőnek fel nem róható
okból következett be a késedelem a projekt megvalósitása során.

Ezúton kérjük, a Tisztelt Irányító Hatóság egyedi hozzájárulását a hivatkozott projekt
szerződésmódosítási kéreIméhez.

Kelt: Rétság, 2020. október 16.

Mezőfi Zoltán János
polgármester,

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.
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SZÉCHENYI

Jelen támogatási kérelem esetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet (Egységes
Működési Kézikönyv) 67.2. pontja releváns, tekintettel arra, hogya Kedvezményezett által vállalt
projekt szintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatási szerzödésben rögzített idöponthoz képest 3
hónapot meghaladóan késik, illetve érinti a projekt befejezésére vállalt határidőt. Ebben az esetben a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés I) pontja szerint szükséges az egyedi
módosítási kérelem elkészítése, Irányító Hatóság előzetes hozzájárulása.

Módosított GANTT diagram az alábbiak szerint alakul:

Tevékenység 2011' 2018 2019 2020 2021

1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né 1né 2né 3né 4né
Projekt előkészités (tanulmányok,
műszaki dokumentumok)

Közbeszerzés

Építési munkálatok

Eszközbeszerzés

Kötelezően megvalósltandó
kiegészltő "seft" tevékenység

Műszaki elfenör

Marketing, kommunikációs
szolgáltatások

Projekt menedzsment

NyUvánosság

Szakasz Előkészítés Megvalásítás

ÜTEMTERV

Elérés dátuma MeavalÓsitani tervezett er.dménv leírása

Az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat,
2019.05.15. igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján készült tételes

tervezői költségvetés bemutatása

2019.06.25.
Elkészült kiviteli tervdokumentáció szerinti tényleges műszaki-szakmai tartalom

megállapítása, elektronikus közbeszerzési eljárás elindítása

2019.08.31. Közbeszerzési eljárás megindítása

2020.09.02. Valamennyi a projekt keretében megvalósítani kívánt építési projektelem
vonatkozásában a vállalkozási szerzödések megkötése

2020.10.31.
Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése - "soft" programok

meghatározásával

2020.12.31.
A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi szintje,

műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások.
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