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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-én tartandó ülésére 
 

Tárgy:  Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházás megvalósításához 

szükséges kiegészítő támogatás módosítására 

Előterjesztő:    Tóth József polgármester 

Előkészítők:    Léka Gyuláné vezető-főtanácsos 

Véleményező:  Pénzügyi és gazdasági Bizottság  

Ügyiratszám:   I/                      /2019. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” TOP-1.4.1-15-HB1-2016-

00002 elnevezésű projekt megvalósításához bruttó 138.377.365 Ft összegű támogatásban 

részesült. A projekt építési kivitelezési munkáinak elvégzésére - a közbeszerzési eljárás 

lebonyolításának eredményeként - a Reál-Ber Építőipari Kft.-t választotta ki, a vállalkozói díj 

bruttó összege 130.163.035,- Ft. A pályázat keretében elnyert támogatásból a kivitelezéshez 

rendelkezésre álló fedezet  - a tartalék és a költségmegtakarítás átcsoportosításával -  

mindösszesen bruttó 121.750.566.- Ft, így a költségnövekmény összege 8.412.469,- Ft. A 

nyertes kivitelezővel történő szerződéskötés feltétele volt a projekt megvalósításához 

szükséges, bruttó 130.163.035,- Ft összegű forrás teljeskörű biztosítása. 

 

Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében a 

támogatási szerződés megkötését követően felmerült költségtöbblet támogatása 15%-os 

mértékig egyszerűsített eljárás keretében igényelhető, a támogatási szerződés módosításának 

kezdeményezésével.  

 

A Képviselő-testület a 2018. december 20.-i ülésén a nyertes kivitelező kiválasztásával 

egyidejűleg döntést hozott a maximum 15%-os kiegészítő támogatás igényléséről. A 136/2018. 

(XII.20.) sz. határozatban még a költségmegtakarítás és a tartalék átcsoportosítása előtti összeg 

szerepelt. Az átcsoportosításról a szerződésmódosítás elfogadásra került, így a módosított 

kiegészítő támogatás összege 8.412.469,-Ft.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2019. augusztus 27. 

      

 

Tisztelettel: 

 

        

        Tóth József 

        polgármester 
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Határozati javaslat 

…/2019. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Építsünk jövőt 

gyermekeinknek!” beruházás megvalósításához szükséges kiegészítő támogatás módosítására” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-

0002 kódszámú, „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” elnevezésű projektre vonatkozó 

költségnövekmény 6,079367 %-ának megfelelően 8.412.469 Ft összegben a kiegészítő 

támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

2.) A Képviselő-testület a 136/2018. (XII.20.) sz. határozatának 6. pontját hatályon kívül 

helyezi.  

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

  

 

 

 


