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Tisztelt Képviselő-testiilet!

I. Előzmények

20l3.januáľ 30-an a|źńrźsra keľült a ,,Budapest-Józsefuríros, Magdolna Negyed Program III.''
(továbbiakban MNPII| megvalósítźsára irányu|ő Támogatási Szerzođés a Józsefuaľosi
onkoľmányzat és a Pro Régió Kft. között.

2013. április 2-án a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezdeményezéséte alźÍrásra keľĹilt a
Támogatási Szerzoďés 1. számú módosítźsa az l., 2,, lI. szátmű péĺuugyi mellékletek,
valamint a 10. sziímú titemezés melléklet módosítiísa vonatkozásában.

A Támogatási Szeľződés egy zźlradé|<ka| egészült ki, amely arra vonatkozik, hogy a
Kedvezméĺyezetĺ szankcionálható a negyedévre tervezett kifizetési és előleg-elszámolási
ütemezéstől töľténő elmaradás esetén, amennyiben az adot1negyedévhez képest 20 napot
meghaladó késedelembe esik és késedelme nem indokolható a Kedvezméĺyezett érdekkĺirén
kívül eső okokkal.
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Előteľjesztő: Dr. Kocsis MźLté, polgármester; Egry Attila, alpolgáľmesteľ; Balogh István,
képviselő. Kaiser József. képviselő

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2013.június 27. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Magdolna Negyed Program III-hoz kapcsolódó tulajdonosi d<intések
meshozataláta

A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a dcintés elfogadásĺíhoz egyszeru szavazatíobbség
sztikséges.
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il. Indokolás

A jelenleg aktuális pénzügyi iitemezés módosítása szükséges, mivel a negyedéves ütemezés
az e|őteqesztésben foglaltak szerint nem taľtható. A módosításról vá|tozás bejelentés
foľmájában tźljékońatni kell a Pro Régió Nkft-t.

ilI. Tényállás

A projekt költségvetésében az önkormźlnyzatra jutó 2013. I. félévre tervezett költségek
mintegy 70Yo-a teljesült, illetve 60Yo-a került elszámolásra a Pľo Régió fe|é. Az alábbiakban
költségtípusonként adunk áttekintést a felhasználásľól és az eltérés okaľól:

A projeh-előkészítési kakségek: a költségvetés azza| sziímolt, hogy valamennyi
előkészítéshez kapcsolódó költségZ}|3.júniusig teljesítésre keľĹil. A TSZ megkötésekor a
kiviteli tervek költségei akívítelezési költségek között szerepeltek, majd az |. sz. Támogatási
Szerződés módosítás keretében (1.{FÜ által kezdeményezett havi ütemterv) a Pro Régió
javaslatara az eLőkészítési költségek közé került átcsopoľtosítźsta, viszont az Ĺitemezésben
akkor vá|tońatni nem lehetett, ezért a többi előkészítési költség kĺjzé került besorolásra (2013.
I. félév).

A kifizetési ütemterv módosításával összhangba keľiilnek a tewezés feladatokľa megkcitött
szerzłĺďések, illetve a Támogatási Szerződés mellékletei szerinti pénzugyi ütemezések. Mivel
valamennyi szeruődés megkötésre keľült, és ütemezettenzaj|anak a kifizetések, lehetővé válik
a tényadatok alapj án tĺjľténő költségvetés teľvezés.

Projektmenedzsment koltségek: a tervezett projektmenedzsment költségektől való elmaľadás
oka részben a Képviselő-testtilet 2013. május 2f-í döntése értelmében a Programalap kapcsán
elkültinített 5 millió forintos menedzsment díj összegének a nonpľofit szervezetek által
megpźiyźvható keretľe töľténő átcsopoľtositásábő| adódik, amely a ktiltségvetésben még nem
került źúvezętésre. Ezen felül Rév8 Zrt-ve| megktitött projektmenedzseri szeruődésben foglalt
díj l0oÁ-kal elmarad a költségvetésben szereplő dijazás ĺisszegétől, aminek oka, hogy a
projektmenedzseri szerződés aTSZ aláfuása és a páIyźzat elbírálása e|ótt kerĹilt megkcitésre és
akét szerződés pénziigyi iitemezése nem egyezik.

Egléb szolgáltatások: a tervezett kĺiltségek fele meľĹilt fel az első felévben, amelynek oka
részben a szomszédsági rendot szo|gá|tatás tervezetthez képest később tĺjľténő elindítása,
egyes szo|gáItatźłsok ktjzbeszerzési eljaľások elhúzódása (szupervízió, tehetséggondozás).
Programalap átütemezéséből adódó kifizetés elmaľadás.

Saját teljesítés: a béľjellegű költségek felmeľülése esetén a megkötött megbízási szerződések
miatt félhavi, a tźlmogatáslehívás esetében egy havi eltérés mutatkozik, ami a szélm|źzási,
elszámolási mechanizmus időigény ébő| származik.

A pľojekt költségvetésének felülvizsgálata és aktualizáIása az a|ábbi okok miatt vált
szĹikségessé:
- az első negyedév tényleges pénzügyi teljesítésének és az elszámolások átvezetése;
- az esedékes közbeszerzési eljárások közül valamennyi eljaľás folyamatban van, illetve

|ezáruLt a sza7<rnai előkészítése és konkľét iitemezéssel rendelkezik, így tényeken alapuló
pontosabb kifizetési ütemezés aďhatő ;

- tapasztalatok vannak arľól, hogy a teljesítést kĺjvetően az önkoľmźnyzati kiťĺzetés, és az
aztkovető tĺímogatás lehívás átfutási ideje legalább egy, de nem ritkán két hónapot vesz
igénybe ęzért ennek figyelembe vételével szükséges a költségvetés ütemezésének
feltilvizsgálata és módosítása.

A felmeľült és az elszámolt kĺiltségek kĺlzötti különbség abból szátmaz1k, hogy a Támogatási
Szerzódés megkötésekor a projekt költségvetését negyedéves és féléves bontásban kellett



meghatarozní, ame|yet az I. számű, NFÜ által kezdeményezett szetződésmódosítás havi
Ĺitemezésľe módosított a korábbi negyedéves keretszáĺnok megtartása mellett.

A negyedéves tervezętt ütemezés nem tette lehetővé és szükségessé a felmeľülés és az
elszámolás kcjzötti időeltéľésből szátmaző költségkülonb<jzetek feltĹintetését, ami a
legielentősebb oka a kifizetési ütemezéstől való elmaľadásnak.

Az önkoľmźnyzati oldalon konigálhatő az e|matađás a kĺiltségvetésben tervezetthez képest,
azonban akozbeszerzési eljźrások állása miatt _ az eljětrások többséges esetén maľ most egy-
két hónapos csúszás tapaszta|hatő _ a kĺivetkező negyedéves teljesítés felülvizsgálata
sziikséges az éves tewezett teljesítés megtartását cé|ozva.

Társashazak: a 13 db társashĺŁi lakóépĹiletet éľintő felújítási munkák kapcsán egy kivétellel
lefolytatásra keľültek a kozbeszeruési eljaľások, tíz esetben a Pro Régió lefolytatta a
közbeszerzési eljĺáľások utóellenőrzését. 12 |akőház esetében megkötésre keriiltek a
vá"||a|kozásíszerzodések,ésátadásrakerültekamunkateľĹiletek.

Ennek ellenéľe a beteruezett kĺiltségeknek vaľhatóan kevesebb, mint harmada teljesült,
aminek az oka az e|o|eg lehívási kérelmek elutasításából, elmaradásábő| szźlrmazik. 6
tfusashźz nyújtott be a Pro Régióhoz előIegfizetési kéľelmet, ebből kettő kifizetése töľtént
meg. 4 táĺsasház kérelme keľült elutasításra, ebből 3 nem is tervezi azt$bő|i benyújtást' Az
előleglehívás a vállalkozók részérő| a tewezetthez képest azért marad el, meľt a
vállalkozóknak olyan többlet garaĺciźů<at kell nyujtaniuk a vonatkozó rendelkezések
értelmében, amelyet sok esetben nem tudnak, Ya;EY nem szándékoznak nyújtani.

Megkezdődött azonban a részteljesítések utźn a szźmlrźnás, és mivel egy kivételével
valamennyi taľsashĺázban folynak a munkálatok, ezért a következő negyedévben jelentős
javulás varható.

Jelenleg folyamatban van a pénziigyi ütemezés módosítás véglegesítése, azonban a konkľét
számok a folyamatban lévő elszámolási kérelmek Pľo Régióval tonénő egyeztetése soľiín
alakulnak ki.

Iv. Jogszabályĺktiľnyezetĺsmeľtetése

A Képviselő-testület döntése a Magyaľorszźtg helyi önkormányzataiľól szóló 20|I. évi
CLX)oilX. töľvény 41. $ (2) bekezdésén alapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

A Támogatási Szeľződés 1. szátmű módosítása alapjźn vźitozás-bejelentő benyrijtása
sztikséges apénzúgyi titemezés akn:a|izáLásatárgyźlban a Pľo Régió Nkft felé20|3.július 1-

ig - a II. negyedév végéig -, a Pro Régió Nkft-vel töľtént egyeztetést kĺivetően.

vI. A diintés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés cé|ja, hogy a Támogatási Szerzódésben foglalt kĺĺtelezettségének a
Kedvezményezetĺ. Józsefuiírosi onkoľmányzat e|eget tegyen, azaz a pérzijgyi ütemezés
módosulásátőltźĄékoztassa a Pro Régió Nkft-t. A módosítás pénzügy feđezetet nem igényel.

Kéľemaza|ábbihatźttozati javaslatelfogadását.



Ha,rÁnoza'Tl JAVASLAT

A Képviselő-testiĺlet úgy diint, hogy felkérĺ a Polgáľmesteľt, hogy a KMOP-5.1.1tB-12.k-
2012.0001 páiyázat keľetében a Támogatási Szeľződés 1. számú mĺídosítása alapján

nyújtson be váitozźls.bejelentőt a pénzíigyi ůitemezés aktualizáiása tárgĺában a ľľo
Régió Nkft felé, a Pľo Régió Nkft-vel tiĺľtént egyeztetést ktivetően.

Felelős: Polgáľmester

Határidő: 2013.jú1ius 1.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Rév8 Ztt.

Budapest, zÜI3.június 25.
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Eglý Attĺla

alpolgáľmester

Törvényességi ellenőľzés :
Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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Dľ. Mészĺr Eľika

aljegyző

polgármesteľ


