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Tárgy: A TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011 számú, „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezető
rendszerének korszerűsítése” című pályázat megvalósítása keretében döntés az önerő
biztosításáról.
Előterjesztő: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester
Előkészítette: Siófoki KÖH Közgazdasági Osztály, és Jogi és Szervezési Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
A folyamatban lévő „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése„
című, TOP-2.1.3-15-SO-2016-00011 projekt megvalósítása keretében kezdeményeztük a támogatási
szerződés módosítását a MÁK Somogy Megyei Igazgatóságánál, mert a projekt megvalósítása
során az építéshez kapcsolódó költségekre a hatályos támogatási szerződésben biztosított
támogatási összeg nem elegendő.
A beszerzési eljárás nyertesével kötött vállalkozási szerződés akkor lép hatályba a szerződő felek
között, ha a fedezet biztosítása miatt benyújtott költségátcsoportosítási kérelmet a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága, mint Támogató elfogadja, és erről írásban értesíti a
Kedvezményezett Siójut Községi Önkormányzatot, valamint a pályázatban nem elszámolható
költségek finanszírozásának fedezetét Siójut Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetésében biztosítja.
A kérelem a következő költségek átcsoportosítását tartalmazta:
Megnevezés
Összeg
Átcsoport Átcsoportosítás
(költségsor)
(bruttó
osítandó
költségsora
HUF)
költség
(bruttó
HUF)
Műszaki
1.267.316 267.316
Építéshez kapcsolódó
dokumentáció:
költségek (kivitelezés)
Engedélyes és
kiviteli tervek
Műszaki
dokumentáció:
Engedélyezési
eljárások
költsége
Közbeszerzés
költsége

633.659

633.659

633.658

633.658

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

316.829

151.829

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Tartalék

633.659

633.659

3.168.292

3.168.292

Ingatlan
vásárlás
költségei

1.267.316

1.267.316

Indokolás

A soron 1.000.000 Ft került
felhasználásra
és
elszámolásra, a maradék
267.316 Ft –ot át kívánjuk
csoportosítani.
Építéshez kapcsolódó Fel nem használt költség
költségek (kivitelezés)

Építéshez kapcsolódó Kbt. módosítás matt a
költségek (kivitelezés) projekt nem esik a Kb.
hatálya alá
Építéshez kapcsolódó A kommunikációs költségek
költségek (kivitelezés) felső határai dokumentum
előírásainak
megfelelően
csak 165.000 Ft számolható
el,
a
maradék
átcsoportosítható
Építéshez kapcsolódó A
marketing
költségek (kivitelezés) tevékenységeket a település
saját erőből megvalósítja
Építéshez kapcsolódó A
kivitelezés
költségek (kivitelezés) megnövekedett
költségei
miatt a tartalékot az építési
sorra
kívánjuk
átcsoportosítani
Építéshez kapcsolódó Az
új
engedélyes
költségek (kivitelezés) tervdokumentáció alapján
ingatlan vásárlásra nem lesz
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Műszaki
ellenőrzés
költsége

633.658

173.658

Összesen:

8.554.387

6.929.387

szükség, így a teljes
összeget a kivitelezésre
kívánjuk átcsoportosítani
Építéshez kapcsolódó A
beszerzés
után
a
költségek (kivitelezés) szerződéses összeg 460.000
Ft lett alanyi mentes
adózóval, így a fennmaradó
részt
át
tudjuk
csoportosítani
a
kivitelezésre.

Az átcsoportosítás alapján a kivitelezésre elszámolható összeg: bruttó 58.889.386 Ft lesz.
A kivitelezésre a megkötött vállalkozási szerződés: bruttó 59.674.760 Ft
A kiviteli tervek elkészítésének költsége: bruttó 3.213.100 Ft.
Összesen: 62.887.860 Ft.
A kiviteli tervek elkészítése a kivitelezéssel együtt került beszerzésre, egy beszerzési eljárás
keretében.
Fentiek szerint az önkormányzat önerő hozzájárulása még: bruttó 3.998.474 Ft.
A fenti projekt megvalósításának költségeit az önkormányzat 2020. évi költségvetésében terveztük.
Természetesen év elején pontos költséggel még nem tudtak számolni, ezért a tervezett költség
nagyobb, mint a jelenleg kimutatott költség, az önerőre a fedezet rendelkezésre áll.
(A költségvetési tábla az előterjesztés 1. mellékletét képezi.)
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiekben kifejtettek miatt az önerőt biztosítsa a
projekt megvalósításához.
H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A TOP-2.1.3-15-SO12016-00011 számú, „Siójut Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének
korszerűsítése” című pályázat megvalósítása keretében döntés az önerő biztosításáról”
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatott „Siójut Község belterületi
csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése„ című TOP-2.1.3-15-SO-2016-00011
projekt megvalósításához szükséges, támogatáson felüli bruttó 3 998 474,- Ft önerőt az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére biztosítja.
Felelős: Balassáné Ujvári Zsuzsanna polgármester
Határidő: értelem szerint
Siófok, 2020. szeptember 11.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna
polgármester
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az előterjesztés 1. melléklete
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