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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 25-i ülésére 
 
Tárgy:  Döntés a „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú projekt 
Támogatási Szerződés módosításáról, valamint tárgyi projekthez kapcsolódó 
többlettámogatás igényléséről 
 
Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
I. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019. (I. 9.) sz. határozatával úgy 
döntött, hogy a Boros Építőipari és Szolgáltató Kft-vel a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 
tárgyában 2017. november 15. napján kötött vállalkozási szerződést a Vállalkozó súlyos 
szerződésszegése miatt 2019. január 16. napjával felmondja.  
A műszaki ellenőr által, az épület készültségi foka 23,9 %-ban került megállapításra.  
 
A fennmaradó építési munkák vonatkozásában továbbépítési tervet, valamint tervezői 
költségbecslést készíttettünk, mely alapján megállapítható volt, hogy további 444 625 420 Ft 
+Áfa Ft ráfordítás szükséges az építési munkák befejezéséhez. A többletköltséget az 
Önkormányzata saját forrása terhére biztosította, hitel felvételével. 
 
Ennek megfelelően a Képviselő-testület 59/2019. (II. 27.) sz. határozata alapján a Támogatási 
szerződés módosításra került a projektben meghatározott mérföldkövek és a fizikai befejezés 
dátumának módosulása, valamint az építési költség és ezzel együtt a projekt összköltségének 
emelkedése vonatkozásában. A módosítási igény az Irányító Hatóság részéről a 2019.05.07. 
napján került elfogadásra. 
 
A projekt mielőbbi folytatása érdekében, a Képviselő-testület 57/2019. (II. 27.) sz. 
határozatában közbeszerzési eljárást indított. 
Mivel az építés becsült értéke meghaladta a 300 millió forintot, ezért a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 102. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzatnak a 
közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési dokumentumokat közbeszerzési-jogi ellenőrzés 
céljából a közbeszerzésekért felelős miniszternél be kellett nyújtania. A Közbeszerzési 
Felügyeleti Főosztály által végzett előzetes ellenőrzés a közbeszerzési eljárás lebonyolításának 
és ezzel a kivitelezési szerződés megkötésének a tervezetthez képest több mint 3 hónapos 
csúszását eredményezte. Az új kivitelezési szerződés 2019. 08 26. napján került aláírásra a 
MiraBer Bt-vel. 
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Tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra, miszerint amennyiben a 
projekt költségvetésében, ütemezésében, valamint a projekt fizikai befejezésében, vagy a 
projekt szintű mérföldkövek elérésében 3 hónapot meghaladóan késés várható, a 
Támogatási szerződés módosítása szükséges. 
 
A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a projekt kifizetési ütemezéséhez kapcsolódó 
mérföldkövek dátumai és a beruházás befejezésének időpontja is változik. A beruházás 
csúszása a projekt fizikai befejezését nem érinti.  
 
A mérföldkövek ütemezését az alábbiak szerint javasolt módosítani: 
- 3. Mérföldkő: Tipegő bölcsőde építésének folytatására indított közbeszerzési eljárás    
lefolytatása 

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.08.26. 
 

-  4. Mérföldkő: Beruházás 50%-os készültségi szinten 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.02.28. 
 

-  5. Mérföldkő: Beruházás 75%-os szinten 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.04.15. 
 

-  6. Mérföldkő: Beruházás 100%-os szinten 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.05.26. 
 

- 7. Mérföldkő: Eredményességmérési keretindikátor teljesítése 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.07.20. 
 

-  8. Mérföldkő: Projekt fizikai befejezése 
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2020.08.15. 

 
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megállapításra került, hogy a továbbépítésre 
vonatkozó tervezői költségvetés magasabb építési költséget határozott meg, mint a megkötött 
új kivitelezési szerződésben rögzített vállalkozói díj mértéke, ezért a projekt összköltségét is 
módosítani kell. Az építési költség aktualizálásával egyidejűleg javasolt a további költségsorok 
aktualizálása is a rendelkezésre álló szerződéses összegeknek megfelelően.  
 
Fentiek ismeretében a Támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 
dátumainak és a kapcsolódó költségeinek aktualizálása, valamint a projekt 
összköltségének bruttó 591 066 345 Ft-ra történő módosítása szükséges. 
 
 
II. 2019.08.28. napján a Pénzügyminisztérium módosította a „Kisgyermeket nevelő szülők 
munkavállalási aktivitásának növelése” című, VEKOP-6.1.1.-15 kódszámú pályázati 
felhívását.  
A felhívásban indexálásra kerültek az elszámolható költségekre vonatkozóan meghatározott 
fajlagos költségkorlát összegei, azaz az újonnan létrehozott férőhelyekre elszámolható 
maximális támogatás mértéke.  
 
A projektben eddig nettó 6,2 millió Ft/fő összegben volt meghatározva a férőhely szerinti 
költségkorlát, így összesen nettó 297 600 000 Ft (bruttó 377 952 000 Ft) támogatást 
számolhattunk el építési költségsoron. 
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A módosított felhívás szerint a férőhely szerinti költségkorlát nettó 8 507 572 Ft/fő összegben 
került meghatározásra, így építés költségsoron összesen nettó 408 363 456 Ft (bruttó 
518 621 589 Ft) támogatást lehet elszámolni. 
 
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87.§ (1c) bekezdése alapján lehetőség van a 
különbözeti összeg vonatkozásában többlettámogatás igénylésére, melynek 
eredményeképpen bruttó 140 669 589 Ft plusz támogatás igényelhető. 
 
A Kormány 1356/2019. (VI.14.) számú határozatában döntött arról, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 200 millió Ft összegű hitelt biztosít a projekt önrészének fedezetére. Bár a 
hitelszerződés 2019.06.26. napján aláírásra került, az összeg felhasználása ezidáig nem 
kezdődött meg.  
 
A többlettámogatás igénybevételével lényegesen csökkenthető lenne a lehívandó hitel mértéke, 
mely az önkormányzat közép és hosszútávú költségvetési forrásfelhasználását igen kedvezően 
befolyásolná. Az adósságszolgálat csökkenése más fejlesztési célok finanszírozását tenné 
lehetővé. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 

 
1.sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00061 azonosítószámú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése című projekt vonatkozásában 
kötött Támogatási szerződését az alábbiak szerint módosítja.  
 
A projekt címe: Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A. 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 3144/28 
A projekt azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00061 
A projekt összes költsége: 591 066 345 Ft 
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 400 000 000 Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő (saját forrás, hitel) a 
módosítási igényben módosításra kerülő önerő összegével megegyezően: 191 066 345 Ft  
A hatályos támogatási szerződésben rögzített támogatás összege: 400 000 000 Ft  
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00061 azonosítószámú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése című projekt vonatkozásában 
kötött Támogatási szerződésben meghatározott költségsorokat a rendelkezésre álló 
szerződések alapján aktualizálja, továbbá a projekt szintű mérföldkövek határidejét 
módosítja. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
módosítási igényt az Irányító Hatóságnál kezdeményezze, a kapcsolódó 
jognyilatkozatokat megtegye, továbbá felhatalmazza, hogy a Támogatási szerződés 
módosítását aláírja. 
 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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2. sz. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-
00061 azonosítószámú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése című projekt 
vonatkozásában, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87.§ (1c) bekezdése alapján, 
140 669 589 Ft összegű többlettámogatás iránti kérelmet nyújt be. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
többlettámogatás iránti igényt az Irányító Hatóságnál kezdeményezze, a kapcsolódó 
jognyilatkozatokat megtegye, továbbá a kapcsolódó dokumentumokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
A határozatok elfogadása egyszerű többséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. szeptember 12. 
          Solymosi Sándor 
             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


