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Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Józsefuarosi onkoľmźnyzat 2010. április 30-án kötött támogatási szerzodést Pro Régió

Nonprofit Kťi-vel, mint Kcjzreműködő Szervezęttel ' az Európa Belvaľosa Pľogram

me gvaló sít ásźr a, A Pro gram 6 proj ektelem me gvalósítását tarta|mazza

A Programban a projektek ťlnanszitozása két féle módon valósulhat meg. Utófi nanszitozássa|,

illetve szá|Iítői ťlnanszítozással. Az utófinanszírozás során önkormĺínyzat a projektek kapcsĺĺn

beérkezo szám|źkat kifizeti, majd a Közreműkĺjdó Szervezętnek benyújtott kifizetési igénylés

keľetében kapja meg utólag az önkormtnyzat;ra eso önĺészt. Szállítói ťlnanszítozás esetén

önkoľmányzat a bęérkező szám|ának csak az önĺésznek megfelelő részét fizeti ki, a

támogatástarta|rľ9! a Kĺlzľeműködő Szervezetuta|ja el a szátĺ]a kibocsátójának.

Az Eurőpa Belvárosa Pľogram köaeľĹilet-fejlesztéseit érintő projektjének finaĺrszírozésa a

meglévő hitelkeret terhére tĺjrténik. A pľojekt teljes koltsége 806 810 000 Ft, ami 338 295 433

Ft támogatást tarta|maz, 4l,93%o-os támogatásintenzitás mellett. A kivitelęzések előre

láthatóan 2011 augusńllsában indulhatnak el.

A tĺĺmogatási szerződésben és a projekt ťlnanszirozási tervében a közterĺiletet érintő

projektelem szá||ítői ťtnanszírozással kerĹilt teľvezésre, ugyanakkor a rendelkezésľe álló

hitelkeret fe|használásával, vźÄ|a|kozőí előleg biztosításával t}nkoľmiĺnyzatnak előnyĺisebb a

projekt utófinanszírozási foľmában való elszámolása. A Tĺĺmogatási Szeruódés mel]ékletét

képező Pénzügyi elszámolás részletes szabá|yai alapjaĺr avá||a|kozói előlegre vonatkozőanaz

alábbi szabályok érvényesek:

A vállalkozók részére történő előleg elszámolása kétféleképpen toľténhet:

1. A projekt/pľojektelem vonatkozásában szá||ítői ťlnanszirozási módot vá|asń. a

kedvezményezett:

Ebben az esetben a vtl|a|koző részére az elo|egre jutó támogatés kiťĺzetése közvetlenül

töľténik, a szál|itői ťlnarszírozású számlákhoz hasonlóar\ az előlegre jutó önerő kiÍizetésének

igazo|ását követően.
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Ezen módszer a|ka|mazásźnak együttes feltételei a kovetkezők:

- kizfuő|ag építési soron tervezett tevékenység megvalósításaľa kötott vá||a|kozői

szerző dés esetén a|kalmazhatő

- avéi|a|kozói szerződés értéke eléľi a 250 millió foľintot

- aZ elszámolásra benyújtani kívant előleg ménéke nem haladhatja meg avállalkozőva|

kötött szerződés 20yo-át, de maximum 400 millió forintot, melýől kizáĺő|ag kiemelt

projekt esetén van mód eltéľni egyedi IH jóvahagyást kĺivetően

- a kędvezményezeIt. a váI|a|kozási szerzóđésben kiköti, hogy a vállalkozó köteles az

előleg méľtékének megfelelő bankgaĺanciát adni az e|o|eggel történő elszámolásig

A vállalkozói előleg kiťrzetésének lépései:

- a Kedvezĺnényezeľt a vállalkoző źlta| kiállított előlegbekérőt szá||itői ťlnanszítozási

mód alkalmazásáva|' benýjtja a Kcizremiiködő Szervezethez, az onero kiÍizetésének

ígazo|ásáva| egyiitt

- a Kozĺeműkcjdő Szervezet ellenőrzést, illetve EMIR-ben töľtént megfelelő ľĺigzítést

kĺjvetően a szá||ítő (vállalkozó) részére átutalja a támogatást

- a Kedvezményezett a vállalkoző á|ta| a tttmogatźts megérkezését kovetően kiállított

el ő le gsz aÍn|at benffi tj a a Kö zľemfü ö dő S zerve zetnek

- a Közremiikcldő Szervezet az e|jźtrásrendnek megfelelően rcgzítí a bęérkezett

előlegszámlát

2. A projekt/projektelem vonatkozásában utófinanszírozási módot a|ka|maz a

kedvezményezett..

Ebben az esetben a kedvezm ényezett fizeti ki a vtĺ|Ia|koző részére az e|o|egbekérő alapjan a

váI|a|kozői szerződés szerint jaľó előleget, amelynek maximális mértékére vonatkozóan nincs

előíľás.

Ekkoľ az e\ő|egbekérő nem kerül benyújtásra a kifizetési igénylés keľetében, az e|szźmlo|ás

bizony|ata az e|ő|egszám|a, ami azonban csak a tényleges teljesítést követően, a k<jzbenső

éslvagy végszźlm|ával egyĺitt képezheti az elszétmolás részét.

Utófinanszitozás esetén ĺinkormányzat akivite|ęzőnek nyújtott előleggel, a hitelkeret teľhére

biĺosíthatja a közteľĹĺlet-fejlesztések fedezetét, beleéĺtve a szükséges önľészt, ezért az

önkormányzati hitelkeret felhaszná|ása, és a projekt ťlnanszírozása érdekében javasoljuk a

projekt elszámolási rendjét módosítani szá||itői ťlnanszírozásról utófinarszirozźsra.



Határozati javaslatok

A Képviselő-testůilet úgy diint' hogy
1. a KMoP-5.2.2tB-2f-f009-0004 azonosítĺi számú pľojekt Egységes gyalogos.

vegyesfoľgalmú közterületi ľendszeľ kialakítása pľojektelem Íinanszíľozási
módj át szállítói fin anszíľozásról utófi nanszír ozásľa m ódosítj a

Felelős: polgármester
Hatáľid.5: azorural

2. felkéri Rév8 Zrt.t, mint az Európa Belváľosa Pľogram pľojektmenedzsment
szervezetét, hogy a jelen előteľjesztés I.. pontjában meghatározott módosítás
kapcsán a pľojekt támogatási szerződésében, illetve annak mellékleteiben
szĺikséges v á"irtoztatátsokat a Ktizreműkiidő Szerv ezette| egy eztetv e készítse elő.

Felelős: Rév8 Zrt.
Határidő: a Közremíĺködó Szervezettel történő egyeztetéseket követő l0. nap

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a jelen előteľjesztés 1. és 2. pontjai alapján
előkészített dokumentumokat írja a|át

Felelős: polgármesteľ
Határidő: a Közreműködő Szervezettel töľténő egyeztetéseket követő i0. nap

Budapest, 20|I,július 1 1.
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