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JAVASLAT 

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtott költségnövekmény-

igények megtárgyalására 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága által, a 2014-

2020 programozási időszakban meghirdetett, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében támogatott projektet megvalósító projektgazdák a megvalósítás szakaszában sok esetben 

szembesülnek azzal, hogy a 2015-2016. évi árakkal tervezett fejlesztések költségei a lefolytatott 

közbeszerzések eredményeként a megítélt támogatáshoz képest jelentősen megemelkedtek. 

A költségnövekmények finanszírozására a 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet elvi lehetőséget biztosít, 

legfeljebb a megítélt támogatás 30%-ának megfelelő mértékig. Az Irányító Hatóság 2018. március 1-én 

kelt tájékoztatása szerint kizárólag azon támogatott projektek többlet forrásigényei kerülnek elbírálásra, 

ahol már lezárultak a kapcsolódó közbeszerzési eljárások, így a végleges költségvetés és műszaki-

szakmai tartalomra vonatkozó adatok rendelkezésre állnak. 

Az Irányító Hatóság a költségnövekmény igények elbírálása előtt megvizsgálja, hogy a 

Kedvezményezett önerő bevonásával vagy a pályázatban szereplő műszaki-szakmai tartalom 

indikátorvállalást nem veszélyeztető módosításával kezelni tudja-e a felmerülő forráshiányt. 

Amennyiben nem, úgy az igényeket a programszintű indikátorokhoz történő hozzájárulás mértéke 

alapján terjesztik a Kormány elé. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott projektek esetében felmerülő 

költségnövekményekre alapvetően az integrált területi program allokált forrása nyújt fedezetet. 
Mindezek kapcsán az Irányító Hatóság 2018. március 29-én kelt levelében tájékoztatta a Heves Megyei 

Önkormányzatot, hogy a költségnövekmények további kezeléséhez és a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 

6/A. §-a alapján Kormánydöntésre történő előterjesztéséhez felkéri a Heves Megye Közgyűlését, hogy 

küldje meg támogató hozzájárulását az alábbi költségnövekménnyel kapcsolatos igényhez: 



 

 

 

azonosítószám kedvezményezett projekt címe 

megítélt 

támogatási összeg 

(Ft) 

költségnövekmény 

összege (Ft) 

TOP-4.1.1-15-

HE1-2016-00008 

Nagyvisnyó Község 

Önkormányzata 

Nagyvisnyó orvosi rendelő 

és védőnői szolgálat 

épületének korszerűsítése 

67 207 060 7 969 115 

 
 

A Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 2018. április 17-i ülésén 9 igen és 1 tartózkodás 

mellett támogatja a határozati javaslat közgyűlési megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.   

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

 
Eger, 2018. április 18. 

 

 

 

 

 

 

Szabó Róbert 

 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 
 

Dr. Barta Viktor 

megyei főjegyző 

  



 

Közgyűlési határozati javaslat: 

A Közgyűlés a Nagyvisnyó Községi Önkormányzata által benyújtott, TOP-4.1.1-15-HE1-2016-

00008 azonosítószámú, „Nagyvisnyó orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének 

korszerűsítése” című projekt kapcsán felmerülő 7 969 115 Ft összegű költségnövekmény-

igényének támogatásával és Kormánydöntésre történő előterjesztésével egyetért.  

 

 

 

                                              Felelős:  Szabó Róbert 

           Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

 

 

Határidő:   azonnal 


