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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat 2016. május hó 30. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-

1.1.1-15-NG1 kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra, TOP-

1.1.1-15-NG1-2016-00010 azonosító számmal, „PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET 

INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE” címmel, mely Kérelmet a Támogató 2017. június hó 28. 

napján kelt értesítése alapján 526.451.295 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. 

Pásztó Városi Önkormányzat, 2020. július hó 2. napján többlettámogatási igényt nyújtott be a 

Támogatóhoz a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben-, valamint az 

európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint. 

A többlettámogatási igény benyújtásának indoka a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a 

kivitelező kiválasztására indított és lefolytatott közbeszerzési eljárás legalacsonyabb ajánlata, mely 

legalacsonyabb ajánlat is magasabb volt a rendelkezésre álló forrásnál. A költségnövekmény kérelem 

benyújtásának további indoka, hogy a projekt előkészítése során számos olyan költség merült fel, 

melyekkel Önkormányzat ugyan számolt, azonban a megvalósítási költsége jelentősen növekedett, 

illetve olyan egyéb, projektmegvalósításhoz szükséges költségek is felmerültek, melyek a Támogatási 

kérelem készítésekor még nem voltak relevánsak. Ezen költségek: 

 terület-előkészítés (új kiadás), 

 kiviteli tervdokumentáció (többletkiadás), 

 ingatlanvásárlás (többletkiadás nettó költségsoron), 

 fentiekben említett építési költségek (többletkiadás), 

 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek (új kiadás), 

 hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (új kiadás). 

A projektben műszaki-szakmai tartalom változás nem történt. 

A fentiekre tekintettel a projekt összköltsége 526.451.295 Ft-ról 534.560.027 Ft-ra növekedett, 

melyet 534.530.198 Ft támogatásból (összesen 8.078.903 Ft támogatás költségnövekménnyel) és 

29.829 Ft saját forrás bevonásával szükséges finanszírozni. 
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A többlettámogatási-igény eljárás folytatásához az alábbi határozati javaslatot terjesztem a 

Képviselő-testület elé: 

 
Határozati javaslat: 
 
1) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.1.1-15-NG1-2016-

00010 azonosító számú, „PÁSZTÓ ÉSZAKI IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS 

FEJLESZTÉSE” című projekt többlettámogatási igény benyújtásához kapcsolódó javaslatot és 

azt, az alábbiakban részletezettek szerint elfogadja: 

− A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban: PÁSZTÓ ÉSZAKI 
IPARI TERÜLET INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE 

− A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi számai:  
2950/10, 2950/15, 2950/16, 2950/17, 2950/18, 2950/19, 2950/35, 2950/37, 2950/36, 2950/45, 
2950/46, 2950/47, 2950/48, 2951, 2949, 2950/27, 2950/7, 2950/8,2950/43, 2952/4, 2950/54, 
2814/1, 2952/1 hrsz.   

− A felhívás száma: TOP-1.1.1-15 
− A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően: 

534.560.027 Ft 
− A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel, 

illetve a támogatói döntéssel megegyezően: 534.530.198 Ft 
− A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és forrása 

(saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel 
megegyezően: összesen 29.829 Ft, mely a 2020. évi költségvetési évben biztosított 

− A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege a támogatási kérelemben 
foglaltakkal megegyezően: 526.451.295 Ft 

− Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza kötelezettségvállalásra 
Farkas Attila polgármestert, hogy a többlettámogatás elnyerése esetén Pásztó Városi 
Önkormányzat 2020. költségvetési évre vonatkozó 29.829 Ft önerő összegét a 
költségvetésben elkülönítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Farkas Attila polgármester 

 
Pásztó, 2020.09.04. 
 
  
 Farkas Attila 
 polgármester 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
     Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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