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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzata az „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében” elnevezésű, TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 számú  projekt megvalósításához bruttó 69.979.540 

Ft összegű támogatásban részesült. 

A projekt építési kivitelezési munkáinak elvégzésével a közbeszerzési eljárás lebonyolításának 

eredményeként a Gold Épker Kft.-t választotta ki nyertes ajánlattevőként, a vállalkozói díj bruttó összege 

73.800.689,- Ft.  

A pályázat keretében elnyert támogatásból a kivitelezésre rendelkezésre álló fedezet bruttó 60.004.250.- Ft, 

így a nyertes ajánlat alapján a költségnövekmény összege 13.796.439,- Ft volt.  

 

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 szerződésmódosítás kezdeményezésével.  

 

A Képviselő-testület a 2018. novemberi ülésén a nyertes kivitelező kiválasztásával egyidejűleg döntést hozott 

a 15%-os kiegészítő támogatás igényléséről. A 15%-os kiegészítő támogatás igénylés alapjául – akkori 

ismereteink szerint – az építési kivitelezési munkálatokra rendelkezésre álló uniós támogatás összege szolgált. 

Ennek megfelelően az igényelt kiegészítő támogatás 9.000.638,- Ft összegben került meghatározásra. 

 

A TOP-os pályázatok kapcsán a napokban került sor az Irányító Hatósággal a projektek előrehaladásáról szóló 

egyeztetésre, melyen új információként hangzott el, hogy ezeknél a projekteknél a kiegészítő támogatás alapja 

a projekt teljes támogatási összege.  

A fentiek alapul vételével a piac felújításhoz kapcsolódóan 10.496.931,- Ft összegű kiegészítő támogatás 

igénylésére van mód  (69.979.540,- Ft* 15 %= 10.496.931 Ft). Ez 1.496.293,-Ft-tal magasabb a korábbiakban  

igényelt összegnél. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület ennek megfelelően módosítsa a 125/2018. (XI.29.) sz. határozatának 6. 

pontját.   

  

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

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2019. július 17. 

 

     Tisztelettel: 

 

        Tóth József 

        polgármester 

  

  

 

  



Határozati javaslat 

…/2019. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat az Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Polgáron beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 

kiválasztására, a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosítására” vonatkozó előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a 125/2018. (XI. 29.) sz. határozat 6. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 számú, 

„A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” elnevezésű projektre 

vonatkozó költségnövekmény 15 %-ának megfelelően, 10.496.931,- Ft összegben a kiegészítő 

támogatás igénylése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 


