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„Nyílt ülésen tárgyalandó” 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 

 

Tárgy:   A „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális 
színvonalának javítása céljából” tárgyú projekt támogatási szerződésének módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017. (X. 25.) sz. határozata 
alapján benyújtott PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 azonosítószámú, „Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása 
céljából” című támogatási kérelem pozitív elbírálását követően, 2018.06.18. dátummal 
támogatási szerződés került aláírásra az alábbiak szerint: 
 
A pályázat azonosítója: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 
A projekt címe: Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális 
színvonalának fejlesztése céljából  
A támogatás összege: 125 000 397 Ft  
Önrész összege: 6 578 968 Ft 
Projekt összköltség: 131 579 365 Ft 
Projekt tervezett befejezése: 2018. december 14. 
 
A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van, az eddig elvégzett munkák során felújításra 
került a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda kazánháza, a 9-10. csoportszobához tartozó vizesblokk, 
valamint az emeleti lapostető teljes hő- és vízszigetelése.  Az óvoda udvara új játszóudvar 
résszel bővült, továbbá a füvesítés és kerítésépítés mellett a játszótéri eszközök telepítése és 
az eszközbeszerzés nagy része is lezajlott.  
 
A Támogatási szerződés szerint 2018. augusztus 31. dátumig részbeszámoló beküldése vált 
szükségessé, de mivel a kivitelező és az alvállalkozó között egyeztetésre váró műszaki 
kérdések merültek fel, melyek a 70%-os készültség elérésének, a tervezetthez képest 14 napos 
csúszását eredményezték, ezért a beszámoló határidőben történő beküldése nem volt 
lehetséges. Kistarcsa Város Önkormányzata kezdeményezte a Támogatási szerződés 
részbeszámoló beküldésére vonatkozó határidejének módosítását 2018. szeptember 30. 
dátumra, melyet az Irányító Hatóság engedélyezett és ennek megfelelően a Támogatási 
szerződést 2018. október 03. dátummal módosította. 
 
Az előleg és az arányos saját forrás felhasználásáról szóló részbeszámoló 2018. szeptember 
28. dátummal került benyújtásra, melyet az Irányító hatóság 2018. december 5. napján 
fogadott el. Tekintettel arra, hogy a támogatás második részének utalására a részbeszámoló 
elfogadását követő 30 napon belül kerülhetett sor, ezért a projekt befejezése a tervezett 

 

 



határidőig (2018. december 14.) nem volt teljesíthető. A Képviselő-testület 223/2018. (XI.28.) 
számú határozata értelmében módosítási igény került benyújtásra, melyben kezdeményeztük 
a projekt fizikai befejezés dátumának 2019. március 15. napra való módosítását. A 
Támogatási szerződés módosítása 2019. január 23. dátummal lépett hatályba. 
 
A támogatás előlegen túl fennmaradó része (56 250 179 Ft) 2018. december 21. napján került 
jóváírásra az Önkormányzat számláján.  
 
A projekt eddig felmerült költségeinek összesítése során megmutatkozik, hogy a tervezetthez 
képest az Építési tevékenység, Közbeszerzési eljárások költségei, valamint a 
Projektmenedzsment költség soron fel nem használt támogatás maradt (összesen bruttó 
1 102 798 Ft). A megmaradt összeget az Építési tevékenység sorra javasolt átcsoportosítani, 
melyhez a Támogatási szerződés módosítása szükséges. 
 
A költségátcsoportosítást követően a Támogatási szerződés 3. számú melléklete az alábbiak 
szerint módosul: 

Költség -kategória 
Költségtétel, beszerzés 

megnevezése 
Nettó érték 

(Ft) 

ÁFA-
tartalom 

(Ft) 

Bruttó 
érték (Ft) 

Elszámolható 
költség (Ft) 

1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek - 
Építési tevékenységek 

A) Óvodai ellátást 
biztosító helyek, 
helyiségek,épületek 
felújítása, átépítése 

79 333 123 21 419 943 100 753 066 100 753 066 

1.2.1. 

Eszközbeszerzés költségei 
(bútorok és egyéb 
berendezési tárgyak, 
informatikai és egyéb 
eszköz) 

8 562 031 2 311 748 10 873 779 10 873 779 

1.2.2. 

Udvar, játszóudvar 
kialakításához, 
felújításához kapcsolódó 
költségek 

11 163 970 3 014 272 14 178 242 14 178 242 

1. Főtevékenység 
összesen (1.1. + 1.2.) 

  99 059 124 26 745 963 125 805 087 125 805 087 

3. Közbeszerzési 
eljárások költségei 

Közbeszerzési 
dokumentáció 
összeállítása; 
közbeszerzési tanácsadó 
költsége; közbeszerzési 
eljárás költsége 

970 000 261 900 1 231 900 1 231 900 

4. Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

  1 554 000 419 580 1 973 580 1 973 580 

5. 
Projektmenedzsment 
költsége 

Személyi jellegű 
ráfordítás, utazási 
költségek, a 
projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó iroda-, eszköz 
és immateriális javak 
bérleti költsége, 
kapcsolódó anyag- és kis 
értékű eszközök költsége, 
kapcsolódó szakértői 
szolgáltatás díja 

2 168 798 0 2 168 798 2 168 798 

6. Tájékoztatás és 
nyilvánosság költsége 

Tájékoztató táblák 
elkészíttetése és 
kihelyezése, 
Sajtómegjelenés költsége, 
Zárórendezvény költsége 

314 961 85 039 400 000 400 000 

1.-6. Mindösszesen   104 066 883 27 512 482 131 579 365 131 579 365 



 
A Hivatal megvizsgálta a megmaradt támogatás felhasználásának lehetőségét, melynek 
eredményeképpen – a műszaki ellenőr javaslatára - a kazánház elektromos elosztó 
berendezésének kiegészítése ajánlott. 
A kazánház felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásában a kazáncsere költségvetési 
kiírásában „Áramköri elosztók (elosztószekrények) tartozékainak elhelyezése a kazánházi 
berendezések elosztó szekrény cseréjéhez” költségvetési tétel szerepelt, de a kazáncsere 
kiviteli terv az elosztószekrény tervét nem tartalmazta. 
A kivitelezés során a Kivitelező elkészíttette az elektromos elosztó berendezés kiviteli tervét 
és az elosztó berendezés legyártásra és elhelyezésre került. Tekintettel arra, hogy a projektben 
építésre vonatkozóan további költség nem állt rendelkezésre, ezért az elektromos 
berendezések melletti terepi tiltó kapcsolók, a nyomásérzékelő és az automata fűtési rendszer 
töltőszelep nem került kialakításra. A kazánház az említett munkák kihagyása mellett is 
megbízhatóan és biztonságosan üzemel, de a hatékonyabb működés érdekében a fejlesztés 
megvalósítása javasolt. A munka elvégzését követően a kazánházi elektromos készülékek 
mellett is lekapcsolhatóak lesznek a fogyasztók, a fűtési rendszerben jelentkező esetleges 
vízhiány automatikusan pótlásra kerül. 
A tervezett fejlesztés megvalósítására a Támogatási szerződésben rendelkezésre álló 
támogatás elegendő fedezetet nyújt. 
Az elektromos kiegészítő munka kapcsán 11 db terepi tiltókapcsoló, 1 db nyomáskapcsoló és 
1 db kazántöltő automata kerül beépítésre. 
 
Mivel a jelenleg tervezett beruházás a korábban megvalósult építési beruházás becsült 
értékével egybeszámítandó, közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, melynek 
eredményeképpen megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele a 
Támogatási szerződés módosításának hatályba lépése lesz. 
Az Irányító Hatóság tájékoztatása szerint a módosítási igény elfogadása, így a szerződés 
módosítás hatályba lépésének dátuma, előre nem meghatározható, akár 2 hónapot is igénybe 
vehet.  
A Támogatási szerződés értelmében, amennyiben a projekt tervezett befejezéseként rögzített 
időponthoz (2019. március 15.) képest 3 hónapot meghaladó késedelem várható, úgy a 
Támogatási szerződés módosítása kiemelten szükséges. 
Fentiek ismeretében javasolt a támogatott tevékenység tervezett befejezésének dátumát 
2019. augusztus 15. dátumra módosítani, mely időpontig terveink szerint a tervezett 
beruházás biztosan megvalósítható. 
 
A tervezett módosítás a támogatási összeg és a támogatási intenzitás növekedését, valamint az 
indikátorok módosulását nem eredményezi. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 azonosítószámú, „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából” című 
projekt vonatkozásában a 2018. június 18. napján megkötött Támogatási szerződés 3. 
számú, „A támogatott tevékenység költségeinek tételes bemutatása” című mellékletét az 
alábbiak szerint kívánja módosítani: 
 
 
 
 



Költség-kategória 
Költségtétel, beszerzés 

megnevezése 
Nettó érték 

(Ft) 

ÁFA-
tartalom 

(Ft) 

Bruttó 
érték (Ft) 

Elszámolható 
költség (Ft) 

1.1. Önállóan 
támogatható 
tevékenységek - 
Építési tevékenységek 

A) Óvodai ellátást 
biztosító helyek, 
helyiségek,épületek 
felújítása, átépítése 

79 333 123 21 419 943 100 753 066 100 753 066 

1.2.1. 

Eszközbeszerzés 
költségei (bútorok és 
egyéb berendezési 
tárgyak, informatikai és 
egyéb eszköz) 

8 562 031 2 311 748 10 873 779 10 873 779 

1.2.2. 

Udvar, játszóudvar 
kialakításához, 
felújításához kapcsolódó 
költségek 

11 163 970 3 014 272 14 178 242 14 178 242 

1. Főtevékenység 
összesen (1.1. + 1.2.) 

  99 059 124 26 745 963 125 805 087 125 805 087 

3. Közbeszerzési 
eljárások költségei 

Közbeszerzési 
dokumentáció 
összeállítása; 
közbeszerzési tanácsadó 
költsége; közbeszerzési 
eljárás költsége 

970 000 261 900 1 231 900 1 231 900 

4. Műszaki ellenőri 
szolgáltatás költsége 

  1 554 000 419 580 1 973 580 1 973 580 

5. 
Projektmenedzsment 
költsége 

Személyi jellegű 
ráfordítás, utazási 
költségek, a 
projektmenedzsmenthez 
kapcsolódó iroda-, 
eszköz és immateriális 
javak bérleti költsége, 
kapcsolódó anyag- és kis 
értékű eszközök költsége, 
kapcsolódó szakértői 
szolgáltatás díja 

2 168 798 0 2 168 798 2 168 798 

6. Tájékoztatás és 
nyilvánosság költsége 

Tájékoztató táblák 
elkészíttetése és 
kihelyezése, 
Sajtómegjelenés 
költsége, 
Zárórendezvény költsége 

314 961 85 039 400 000 400 000 

1.-6. Mindösszesen   104 066 883 27 512 482 131 579 365 131 579 365 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 azonosítószámú, „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
felújítása az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása céljából” című 
projekt vonatkozásában a 2018. június 18. napján megkötött Támogatási szerződés 1.4. 
bb) pontjában meghatározott „A támogatott tevékenység megvalósításának tervezett 
befejezése” dátumot 2019. augusztus 15. dátumra kívánja módosítani. 
 
 
 
 



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást az Irányító 
Hatóságnál kezdeményezze, valamint a kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye, 
továbbá felhatalmazza, hogy a jóváhagyást követően a Támogatási Szerződés 
módosítását aláírja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. március 13. 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 


