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Tárgy: PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú projekthez kapcsolódó többlettámogatási
kérelem
Tisztelt Pénzügyminisztérium!
Tisztelt Magyar Államkincstár!
Alulírott Kmetty Károly polgármester, mint Őrbottyán Város Önkormányzatának hivatalos képviselője a
PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú projekthez kapcsolatos többlettámogatási kérelmünket az
alábbiakban kívánom a tisztelt támogató felé benyújtani:
A „PM_VALLPARK_2017 Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest
megye területén” című pályázatra benyújtott PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú pályázatunk
2018. július 2-án született miniszteri döntés értelmében 188 665 866 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert, a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés hatályba lépett.
A projekt keretében egy új iparterület kerül kialakításra, a megvalósítani kívánt tevékenységek között
szerepel az alapinfrastruktúra és közlekedési felületek kialakítása mellett egy ipari csarnok építése is.
Őrbottyán Város Önkormányzata a projekt részét képező új ipari csarnok építéséhez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lefolytatását megelőzően piackutatási céllal ajánlatkérést folytatott le az ipari
csarnok építéséhez kapcsolódóan az elkészült kiviteli tervek alapján. Az ajánlatkérésre összesen az
alábbi 4 ajánlat érkezett:
Ajánlattevő megnevezése
Épkomplex Kft.
Gazsi és Gazsi Kft.
Trend Építő Zrt.
Struktor Kft.

Bruttó ajánlati ár
141 517 468 Ft.
143 101 447 Ft.
144 324 485 Ft.
144 766 717 Ft.

Az új ipari csarnoképület építésének elszámolható költsége a pályázat mellékletét képező tervezői
költségvetés alapján került meghatározásra. A pályázatra előkészített műszaki/tervezői dokumentáció
és költségvetés alapján az új építés becsült értéke és az erre rendelkezésre álló, elszámolható bruttó
forrás 111 661 575 Ft.
A legalacsonyabb ajánlati ár és az új épület építésére elszámolható bruttó költség közötti
költségnövekmény pontos összege: bruttó 29 855 893 Ft.
A tervezői költségvetés 2018. januárjában a pályázat benyújtását megelőzően készült. A kiviteli tervek
alapján lefolytatott piackutatási célú ajánlatkérés 2019. márciusában került lebonyolításra. Az önerő
növekedése az önkormányzat saját hibáján kívüli okból, elsősorban az építőipari árak jelentős
emelkedése miatt következett be. Tekintettel a jelentősen megnövekedett önerőre az önkormányzat
saját forrásból nem tudja azt biztosítani, figyelembe véve az önkormányzat pénzügyi teherbíró
képességét és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokat a saját erő ilyen léptékű kiegészítésére
nincs lehetősége az önkormányzatnak.
A fentiek alapján Őrbottyán Város Önkormányzata a PM_VALLPARK_2017/5 azonosító számú
pályázat kapcsán az alábbi többlet költségvetési támogatási igényét kívánja benyújtani a
támogató felé:
Rendelkezésre álló elszámolható bruttó költség az új
ipari csarnoképület építésére
Rendelkezésre álló ajánlatok alapján a
legalacsonyabb összegű bruttó ajánlati ár
Költségnövekmény pontos összege
Többlettámogatási igény
Saját forrás összege
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111 661 575 Ft.
141 517 468 Ft.
29 855 893 Ft.
26 870 304 Ft.
2 985 589 Ft.

Az ajánlati ár és az elszámolható költség közötti költségnövekmény pontos összege: bruttó
29 855 893 Ft., amely az eredeti megítélt támogatási összeg 15,824 %-a. A többlet költségvetési
támogatási igényünk 26 870 304 Ft, mely az eredeti támogatási összeg 14,24 %-a, a saját
többlet forrásunk összege bruttó 2 985 589 Ft.
Nyilatkozom, hogy a többlet költségvetési támogatási igény illeszkedik az eredetileg támogatott
tevékenység céljához, azt nem változtatja meg, a költségnövekményt a piaci árak emelkedése
indokolja. A projekt költségnövekménye nem éri el az eredeti támogatási összeg 30%-át, valamint a
pályázati kiírásnak megfelelő elszámolható költségeket tartalmaz. A költségnövekmény
finanszírozásához kért többlet költségvetési támogatás támogatási intenzitása nem haladja meg az
eredeti támogatási intenzitást, és a költségnövekmény finanszírozásához a támogatási intenzitásnak
megfelelő arányban az önerő is igazoltan rendelkezésre áll.
Mellékelem az alábbi alátámasztó dokumentumokat:
-

-

a megnövekedett saját forrás biztosításáról szóló testületi határozat, döntés a saját forrás
biztosításáról;
felelős műszaki tervező nyilatkozatát arról, hogy a költségnövekmény felmerülése kapcsán a
műszaki-tartalom csökkentés lehetőségét megvizsgálta, nincs lehetőség műszaki tartalom
csökkentésére, valamint arról, hogy műszaki tartalom bővülés és tartalombővülés nem merült
fel;
ajánlatkérés során beérkezett négy ajánlat

A projekt sikeres megvalósítását és eredményes fenntartását, valamint a vállalt indikátor
teljesítését csak a kért többlettámogatás megítélése esetén tudjuk biztosítani.
Őrbottyán, 2019. április 04.
………………………………….
Kmetty Károly
Polgármester
Őrbottyán Város Önkormányzata
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