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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A „Kövicses patak hasznosi mederrendezése” pályázatunk megvalósítása a május 9-én 
megkötött kivitelezési szerződéssel és a munkaterület átadással megkezdődött. 
A Közreműködő Szervezetnek (KSZ) évelején bejelentettük az önkormányzat és hivatala 
gazdálkodásának szétválasztása miatt megváltozott törzsszámot és adószámot. 
Az előkészítési költségek (tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, ingatlanvásárlás) 
utófinanszírozású kifizetési igénylését benyújtottuk és a kiírt hiánypótlást teljesítettük. 
A vállalkozói szerződés alapján a kivitelezőt illető 25 % előleget szállítói finanszírozással 
megigényeltük (közvetlenül a szállítónak, kivitelezőnek utalnak). 
 
A pályázat támogatója KSZ értesítése szerint, a 27 %-ra változott ÁFA 25%-27% 
különbözetének igénylésére lehetőségünk van 2012. május 31-ig benyújtható támogatási 
szerződésmódosítás keretében. 
A támogatási szerződésmódosítás mellékleteit az adószám változásnak és az ÁFA növekedésnek 
megfelelően változatlan 69 485 660 Ft nettó költség mellett kimunkáltuk, a még szükséges 
árajánlatokat bekértük. Az adószám változás miatt az építési költséget terhelő ÁFA-t most már 
az önkormányzatnak kell közvetlenül az adóhatóságnak megfizetni, erre ÁFA előleget 
igényelhetünk a KSZ-től. 
Az önkormányzat és hivatala gazdálkodásának szétválasztása miatt megváltozott adószámmal és 
törzsszámmal, a lebonyolítóval a szerződésmódosítást illetve a pályázat megvalósításához még 
szükséges szerződéseket megkötöttük. 
A változatlan nettó pályázati összeg tervezett bruttó költsége 87 338 571 Ft. 
Így az ÁFA 2% növekedése miatti, a pályázati bruttó költsége 86 089 925 Ft feletti, 1 248 646 Ft 
többletköltség elszámolásának lehetőség megteremtéséhez, a többlet költség 100% támogatás 
igényeléséhez a támogatási szerződés módosítása szükséges. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete megismerte és megtárgyalta a Kövicses patak 
hasznosi mederrendezés támogatási szerződésmódosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza. 

A Képviselő- testület a „Kövicses patak hasznosi mederrendezése” pályázat megvalósítás 
változatlan 69 485 660 Ft nettó elszámolható költsége 25% és 27% ÁFA-t tartalmazó tervezett 
bruttó költségét 87 338 571 Ft összegben állapítja meg. A 2012. évi teljesítésekre eső 27 % ÁFA 
2 % többletköltségére, összesen 1 248 646 Ft-ra a 100 % támogatási igényét a Közreműködő 
Szervezethez támogatási szerződésmódosítási kérelemmel benyújtja. 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
Pásztó, 2012. május 16. 
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A határozati javaslat törvényes! 
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