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6.

és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi

Bizottság véleményezi

Hatźr ozati i avaslat a bizotĺsás' számźra:.

Tisztelt Képviselő.testůilet!
I.

Előzmények

A Képviselő-testiilet a258l20|3. (II.27.) számthatźtrozatźtbandöntött aľľól, hogy a Nemzeti
indul, az Autőra
Fejlesztési Ügynökség á|ta|h'lírt KMOP-4.3.2lA-|3 kódszĺĺmúpźiyźľatoĺ
utcai ľendelóintézet felújításával a magasabb szintű egészségĹigyiellátás megteľemtése
céljábó1.

Az onkoľm źnyzat 2O|3. december zO-aÍL megkötötte a Támogat ási Szerzodést 970 000 000
Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Ügyniikség, mint tĺĺmogató képviseletében eljaľó
E9ZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit K-ft-vel, mint közremfüödő szervezettel. Az
önkoľmlínyzat a projekt megvalósításaľa összesenZ54 550 000 Ft saját foľrást biztosított.

Az Alrőrautcai

ľende|őintézet felújításának és bővítéséneknettó becsült éľtéke77| 653 543

Ft.

A

Képviselő.testiilet 13812014. (VI.25) számű hatźrozatźtban dĺintĺittaról, hogy a KMOP4.3.2/A-|3-20l3-000l azonosító szźlmű projekt megvalósítási időszakĺnak (tervezett) kezdo
időpontja: 2014. év l0. hó 01-re, a projekt ťlzikai megvalósításának tervezętt ĺapja.. 2015.
október 31-re, a projekt megvalósulás tervezett napja: 2015. október 31-ľe változik és
kezdeményezi a T źlmogatási Szerzódés módosítását
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II. A beteľjesztés indoka. III. Tényállási adatok

Az

irźnyítóhatóság 2014. augusztus 26-aÍL kelt levele a|apjźtn a benýjtott támogatási
szerzőđésmódosítási kérelemben foglalt, a projekt fizikai megvalósításanak tervezett napja, a
projekt megvalósulás tervezett napja dátumokat nem tiímogatja. A fenti hataridők 20|5.
szeptember

3

0-i dátumÍa módosíthatóak.

Az

irźnyítő hatóság állásfoglalását figyelembe véve a pľojekt fizikai befejezésének tervezett
napja: 20|5. szeptember 30. és a pľojekt megvalósulás tervezett napja: 2015. szeptember 30..
A kérelmezett megvalósĺtási iđőszak 1 hónappal ttjrtéllii ĺ;sökkelrtése nelrr veszé|yezteti a
projektmegvalósítását,avéghatlĺridotarthatő.

IV. Dtintés tartalmának ľészletesismeľtetése
teÍvezettnapja: 2015. szeptember 30ra, a projekt megvalósulás teľvezett napja: 2015. szeptember 3D-raváItozik.

A módosítas alapjan

v.

a projekt ťlzikai megvalósulásának

A dtintés célja' pénzügyi hatása

A

döntés céIja a pá|yázati útmutatóban foglaltaknak való megfelelés és pľojekt tĺímogatási
szerzodés szeľinti megvalósítása. A döntésnek új fonást igénylő pénnlgyi hatás nincs.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismeľtetése

A

Képviselő-testtilet dcintése a Magyarország

CL)ooilX.

helyi önkoľmĺínyzatairól szóló 20Il.

törvény 41. $ (3) bekezdésénalapul.

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.

H,ł,ľÁnozłrlJAvAsLAT
A Képviselő.testület úgy diint' hory

1.

azonosító számú pľojekt Íizĺkai
a pľojekt
megvalĺósulás teľvezett napja: 2015. szeptember 30.ra vá.Itozik és kezdeményezi a
T ämogatáłsĺSzeru ődés módosítását.
elfogadja, hory a KMOP-4.3.2lA-13-2013.0001

megvalósulásának tervezett napja: 2015. szeptembeľ 30.ra,

Felelős: Polgáľmester
Hat.ĺľidő: 20|4. augusńls

27

.

2. felkéľia Polgármesteľt a Támogatási Szeľződés módosításĺ kéľelem
dokumentácĺój ának elkészítésére.

Felelős: Polgáľmester

Hatlíĺidő: 20|4. augasztlls 27.
hatáłrozat 1. pontja alapján felhatalmazÍZ^ a Polgáľmestert a TámogatásÍ
Szeľződés módosításáľa iľányuló kéľelema|ńírására és a Pľo Regio Közép-

3. a

2

Magyaľoľszági Regionális Fejlesztésĺés Szolgáltató Nonprofit Ktizhasznrĺ Kft.
felé tiirténő benyújtásáľa.
Felelős: Polgáľmesteľ
Határidő: 20|4. augusztus 29.

z\ dtintés vógrohajtá sát

v

égző szeľvezeti erység: Polgáľmesteľi Kahinet

Budapest, 2014. augusztus 26.

dr. Kdcsis Máté
Törvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina
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azonosíto sámú projekt megva|osítási
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polgármester

határidejének hosszabbítása
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Erzsébet

TlszTELT PoLGÁRMESTER ÚR!
Hivatkozássa|

a

2014.

augusfus 25.én érkezett megkeresésére, amelyben a tárgyi azonosító számú,

,lózseívárosi EgészségĹigýSzotgátat komplex tejlesztése" c. kieme|t projekt megvalósítási határidejének
2015. október 31.ig tÔńénő meghosszabbítását kéri, azalábbiakró|tájékoaatom.

A2oo7.2o13.as programoásI időszak slkeres zäräsa és időben történő elszámolása érdekébena
,,PáIyázati Útmgat_ a Regĺonátis Fej|esztési operatív Programok keretében megjelent Páýázati
Felńívásokhoť c. dokurnentum Cł. pohqáuan az trányító Hatóság a következő szabá|yozast tette
köte|ezővé valamennyia regionális opeľałívprogramokbó|támogatott pĄekt vonatkozásában: ,,A proiekt
fizikai befejezésére a. projekgazdának a projekt megkezdésétőI . amennyiben a projekt a Támogatásĺ
.
Szenődés megkötésé'ig ńen| kezaadoft meg, akkor a Támogatási Szerződés megkÖtésétöI számítva
maximum 24-hónap (tegkésőbb ugyanakkor 2a15. június 30-i határnap) álI rendelkezésére,a
P ál yázati F e I h ĺvá s ettől ełtérő re nd e l kezé se h i á nyá ba n.,,
Etismerve a proiekt jetentőségét, annak fizikai befejezéséhez méltányosságból, az|rányít6 Hatóság
egyetértésevel żoĺs.szepteňber 30.l véghatáridő elÍogadiása lehetséges. Az operatív programok
szerint mind egyedi
vělrehajtása során szerzetĺ tapaszta|atok a|apján ez a véghatátidő megíté!ésĺink
pró;enśzlnten, mind az egyes projektek érdekein is trj|mutató program szinten rnegfe|elő garanciát
kĺnál a biztonságos kifi'étéshez, továbbá biztosÍthatja, hogy a programozási idószak végénaz
eset|eges további řĺsebu késésekkockázatát is még kÖzts erőfeszĺtésse| keze|ni tudjuk, és az Európai
Bizottšág á|ta| is "működŐnek'' ítéltprojekt szabá|yos e|számo|ása időben megtÖrténhessen.
tekintve már abba a kockŁati kategóĺĺ4ha tartozik,-ahol a kivitelezési
Fej|esáésük annak nagyságrendjét
.Íerveżés
gonä-os
e|lenére is je|entkezhetnek o|yan e|őre nem látható akadá|yozó
műnkák során a

tényezók (pl. klegészĺtó pltmunka szükségessége, használatba vételi engedé|y megszerzésének
ethúzódásä), ame|ýek a proiekt beÍejezésénekldoueli csúszását okozzáR. Ennek ismeretében és kĹi|onĺis
tekintette| árra, noôy a ńobtt nem szakaszo|ható, a kedvezményezett és a támogato közös érdeke a
felelős időbeti tervezéś,amely később még |ehetővé teszi - ezen kockázatok keze|ésétkövetően is
- a Íejlesztésuniós támogatásbĺál való kifizetését.
Kieme|t célkéntszükséges kezelnünk az uniós forľások biztonságos elköttése és elszámo|ása mellett
aá a szempontot is, hogy a projektek jövő éviesetleges további késéseimiattik|fizetési kockázatok
ne a központi köksělveiesĺ te]háiék. Ezen két szempont egytittes érvényesítéseéľdekében,
mé|tányolvä ugyanakkoř a kieme|t projekt szakmai je|entőségét Ęérery^ .s-zĺy:P megértésétés
egyutŕnűki'oošet a projekt kivitelezésének legkésőbb 2015. szeptember 30.i beÍejezéseérdekében.
Munkájához további sok sikert kívánok.
Budapest, 201 4. augus
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