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Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 12-én tartandó rendkívüli ülésére

Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem – átcsoportosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzata és a Velencei-tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
konzorciuma támogatást nyert el a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú, „Az
agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósítására.

A projekt megvalósítása során valamennyi tervezett tevékenységre szerződést kötött mind az
önkormányzatunk, mind a konzorciumi partner. A megkötött szerződéseket követően
Gárdony Város Önkormányzat költségvetési sorain összesen 20 996 580 Ft megtakarítás
keletkezett (tartalékkal együtt), melyből 56 250 Ft-ot a B típusú (projekt) tábla költségére kell
biztosítani. A fennmaradó 20 940 330 Ft-ot a VHG NKft. építési költségsorára célszerű
átcsoportosítani.

Gárdony Város Önkormányzatának beruházásában megvalósuló telephely a pályázati előírás
illetve a támogatási szerződés szerint 35 % -os intenzitással szerepel. A megítélt támogatás
illetve a keletkezett megtakarítás „leggazdaságosabb” felhasználása, ha a konzorciumi partner
VHG NKft. számára kerül átcsoportosításra a maradvány. Az önkormányzati beruházás
kivitelezésénél felmerült többletköltségekre a fentiekben hivatkozott megtakarítást nem
célszerű átcsoportosítani, ugyanis a megtakarítás elszámolható költségként kerülhet
átcsoportosításra, aminek csak a 35 %-a lenne támogatás (7 329 115 Ft), mivel az
alacsonyabb intenzitású tevékenységre történő átcsoportosítás a megítélt támogatást csökkenti
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1 sz. melléklet 69.5 pontja értelmében. A VHG NKft.
projektjének 100 %-os a támogatás intenzitása, így a konzorciumi tagra történő
átcsoportosítás esetén a teljes összeget támogatásként tudjuk átcsoportosítani.
Az eltérő támogatási intenzitású tevékenységek esetében a költség átcsoportosítás során a
2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1 sz. melléklet 69.4. és
69.5 pontját kell alkalmazni a hivatkozott megtakarítás tekintetében - az elszámolható költség
projektszinten nem nőhet, a megítélt támogatás projektszinten nem nőhet, az alacsonyabb
intenzitású tevékenységre történő átcsoportosítás a megítélt támogatást csökkenti.

Gárdony Város Önkormányzat a telephely tekintetében a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
előírásinak figyelembe vételével, kérelmet fog benyújtani a költségnövekmények max. 15 %-
os támogatására.

Kérjük szíves döntésüket!
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004
azonosító számú, „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” című projekt megvalósításával
kapcsolatban támogatási szerződés módosítást kíván benyújtani a keletkezett megtakarítás
átcsoportosítására vonatkozóan az alábbiak szerint:
- Gárdony Város Önkormányzat költségvetésében 56 250 Ft a nyilvánosság költségkategórián
belül
- VHG NKft. költségvetésének építési költség sorára 20 940 330 Ft
átcsoportosítását kérelmezi.
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