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6. NAPIREND                                 Ügyiratszám: 3/22-8/2019. 
  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő–testület 2019. március 28-i nyilvános ülésére 
 

 
Tárgy:  Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása 

TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 sz projekt megvalósítása 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Városfejlesztési és üzemeltetési Iroda 

Ilkovics Elza irodavezető 
Ságvári Lászlóné ügyintéző 

    
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság   
 
Meghívott:    - 
 
Tisztelt Képviselő–testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata fent hivatkozott tárgyban 2016. június 29-én benyújtott 
pályázatát a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője a 
2017. szeptember 15. napján kelt támogatói döntés alapján 289.908.173 Ft összegű tá-
mogatásban részesítette. A projekt támogatási szerződés szerinti támogatási intenzi-
tása 100%. 
 
Tapolca Város Önkormányzata 32/2019. (III. 07.) sz. Kt. határozatában döntött a Bat-
sányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-
00005 sz projekt megvalósításának folytatásáról, a projekt megvalósításával kapcsola-
tos intézkedések, nyilatkozatok megtételéről. 
 
A projekt 1. mérföldkövének megvalósítása keretében a felújítás kivitelezési 
költségeinek csökkentése céljából módosított kiviteli tervdokumentáció készült el. A 
közbeszerzési eljárást megindító Ajánlattételi felhívásban hivatkozást helyeztünk el a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését 
felfüggesztő feltétel kikötésére vonatkozóan, emellett  a közbeszerzési dokumentáció 
részét képező szerződéstervezetben hatályba léptető rendelkezések biztosítanak 
jogszerű lehetőséget a kivitelezési határidő és a rendelkezésre álló fedezet tekintetében 
benyújtható Támogatási Szerződés módosítási kérelmek elbírálásának eredményétől 
függő további döntések meghozatalára.  
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Bíráló Bizottság javaslatára, 
Döntéshozó döntése alapján 2019. február 25. napján az SZ-L BAU Építőipari és 
Kereskedelemi Kft. került kihirdetésre az eljárás nyerteseként. Szerződéskötésre 2019. 
március 13-án került sor. 
 



2 
 

A rendelkezésre álló fedezet összetétele:  
 
Építési beruházás támogatási összegből 
átcsoportosítás után  

266.826.973 Ft 

önerő 2018. évi 23.306.660 Ft 
önerő 2019. évi 25.000.000 Ft 
Összesen:  315.133.633 Ft 
17/2017. Korm. rendelet alapján 
költségnövekmény támogatás/tartalék 
összeg (15 % alatti) 

39.072.219 Ft 

Közbeszerzési ajánlat bruttó 354.205.852 Ft 
 
A hiányzó fedezet 39.072.219 Ft (azaz 15% alatti) támogatására (ráemelésre) irányuló 
kérelem a 17/2017. (II.1.) számú, Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes pro-
jektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló kormányrendelet alapján Irá-
nyító Hatóság hatásköre. A pályázati felhívás, a hatályos támogatási szerződés belső 
korlátjai miatt és a rendelkezésre álló információk és jogszabály szerint ráemelési kér-
elem benyújtására nincs lehetőség.  
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87.§. (1c) pontja - amely a ráemelési igények elbírá-
lását szabályozza - 2018. szeptemberében lépett hatályba.  
E pont szerint akkor lehet igényt benyújtani helyi önkormányzat kedvezményezett 
esetén, ha:  

• nem áll rendelkezésre önerő,  
• hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által nyújtható kedvezményes finanszí-

rozásra nincs lehetőség,  
• hitelfelvétel lehetősége nem biztosított 

A támogatási rendszer rugalmasságában, illetve a megszabott határok újragondolásá-
ban bízva a ráemelési igény benyújtásának lehetőségét továbbra is fenntartanánk. 
A megvalósítási határidő módosítására vonatkozó, 2018. november 29-én benyújtott 
kérelmünk 2019. március 12-én elfogadásra került.  
 
A kivitelezési munkák megkezdhetősége érdekében Tapolca Város Önkormányzata 
az 1/2019. (II.18.) 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletének 7. sz. 
melléklete Tartalékok/Általános tartalékok/Felhalmozási célú előirányzata sora tar-
talmazza a ráemelés jogfenntartásos fedezetét. 
A kivitelezési szerződés aláírását követően a szerződés hatályba léptetése szükséges. 
A szerződés-tervezet nem tartalmaz számszaki adatokat a költségmegosztásra, mivel 
az a mindig hatályos támogatási szerződés függvénye. Az Önkormányzat a hatályos 
támogatási szerződés szerinti fedezet egy részét a 2018. és 2019. évre tervezett önerővel 
biztosítja, illetve jogfenntartással a ráemelési igény pozitív elbírálásáig. A ráemelési 
igény elutasítása esetén jogfenntartás nélkül biztosítja a hiányzó fedezetet a költségve-
tési rendelet 7. sz. melléklete Tartalékok sorról az 5. sz. melléklet K7 felújítás/pályáza-
tok/Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása előirányzat sorra 
való átcsoportosítással. 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javas-
latot elfogadni szíveskedjen.  
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT I. 

     
  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

támogatja a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-test-
ületének Tapolca város 2019. évi költségvetéséről, a végre-
hajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. 
(II.18.) önkormányzati rendelete 7. sz. melléklete Tartalé-
kok/Általános tartalékok/Felhalmozási célú előirányzata 
során lévő 39 072 ezer Ft-nak, (a lehetséges ráemelési kére-
lem jogfenntartásos fedezete) a költségvetés 5. sz. mellékle-
tének K7 felújítás/pályázatok/Batsányi János Gimnázium 
épülete energiahatékony felújítása előirányzat sorra való 
átcsoportosítását a Batsányi János Gimnázium épülete 
energiahatékony felújítása TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005 
sz. projekt megvalósításához. 
 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2019. március 19. 
  

 Dobó Zoltán 
                  polgármester 

 
 
 
 


