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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Költségnövekmények - kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat több pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program kiírásaira. A legtöbb esetben támogatást nyertünk el. A projektek megvalósítása folyamatban
van. Több projektnél megkötésre került valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges szerződés.
Sajnos a tervezett pályázati költségeket jelentősen meghaladták a tényleges leszerződött összegek. A
pályázatok kiírásától/benyújtásától a közbeszerzések lebonyolításáig eltelt 2-3 év alatt az építőiparban
jelentős áremelkedés zajlott le, amely megnövelte a vállalási árakat. A legkedvezőbb, leszerződött
ajánlati árak sokkal magasabbak, mint a pályázatban megjelölt illetve elszámolható építési költségek.

A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet előírásinak figyelembe vételével, kérelmet lehet benyújtani a
költségnövekmények max. 15 %-os támogatására. A támogatási kérelmeket pályázatonként kell
előterjeszteni és dönteni a többlet támogatási igény benyújtásáról. A 271/2019. (VI. 05.) sz.
határozattal (általános) döntés született a költségnövekmények igényléséről. A költségnövekményeket
olyan projekteknél lehet benyújtani, ahol a támogatott tevékenyégre a vállalkozási/megbízási
szerződés megkötésre került, az esetleges átcsoportosításokat – módosításokat a Közreműködő
Szervezet (Magyar Államkincstár) elfogadta.

A TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 sz. „A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése” c projekt esetében a
megítélt támogatás br. 88.760.400,- Ft. A konyha átépítésének költsége jelentősen meghaladta a
tervezett értéket. A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet előírásinak figyelembe vételével kérelmezhető az
elnyert támogatás 15 %-át meg nem haladó költségnövekmény, mely esetünkben br. 12.870.259,- Ft
költségnövekmény igényt jelent. A kérelem elfogadása esetén az önkormányzat által biztosított önrész
71 741 958,- Ft-ra módosul.

A TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 sz. „Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók
betelepítése” c projekt esetében a megítélt támogatás br. 58 855 600,- Ft. A 17/2017. (II. 1.) Korm.
rendelet előírásinak figyelembe vételével kérelmezhető az elnyert támogatás 15 %-át meg nem haladó
költségnövekmény, mely esetünkben br. 8 534 062,- Ft költségnövekmény igényt jelent. A kérelem
elfogadása esetén az önkormányzat által biztosított önrész 15 775 040,- Ft-ra módosul.. Az irodák
berendezését nem tartalmazza a fenti összeg, a bútorok, informatikai eszközök beszerzését projekten
kívüli saját forrásból kell biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíves döntését a határozati javaslatokról!

1. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 sz. „A gárdonyi
iskolakonyha fejlesztése” c projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére költségnövekményi
igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt
megvalósítására megítélt támogatás bruttó 88 760 400,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárások és
beszerzések alapján az igényelt költségnövekmény összege bruttó 12 870 259,- Ft, melyhez az
önkormányzat bruttó 71 741 958,- Ft projekten kívüli nem elszámolható hozzájárulást biztosít.

Határidő: költségnövekményi igény benyújtása azonnal
Felelős: Tóth István polgármester
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2. Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 sz. „Gárdonyi
szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése” c projekt biztonságos megvalósításának
elősegítésére költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet alapján,
tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására megítélt támogatás bruttó 58 855 600,- Ft. A
lefolytatott közbeszerzési eljárások és beszerzések alapján az igényelt költségnövekmény összege
bruttó 8 534 062,- Ft, melyhez az önkormányzat bruttó 15 775 040,- Ft projekten kívüli nem
elszámolható hozzájárulást biztosít.
A projekt keretében tervezett és felülvizsgált eszközlista beszerzését projekten kívüli saját forrásból
biztosítja az önkormányzat.

Határidő: költségnövekményi igény benyújtása azonnal
Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. november 16.

Tóth István
polgármester

készítette: Bácskai Zsuzsanna


