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Tárgy: költségnövekmény 
 

 

Tisztelt Képviselő – testület! 

Battonya Város Önkormányzata 230.000.000 Ft támogatásban részesült a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-

00024 kódszámú „Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2” megnevezésű pályázata 

keretében. A pályázat megvalósítása során az építési beruházásra közbeszerzés lefolytatása volt 

szükséges. 

A Képviselő-testület a 166/2021.(XII.16.) Kt. határozatában döntött, hogy a nyertes ajánlattevő a 

Bólem Építőipari Kft.  

A rendelkezésre álló pályázati forrás nettó 159.992.126 Ft volt. 

Az ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló pályázati forrást, tehát a kivitelezés elvégzéséhez önerő 

biztosítása volt szükséges, így az önkormányzat 14.484.366 Ft összegben többlettámogatási igényt 

nyújtott be, melyet meg is kapott 2022.05.27-én. 

 

A képviselő testület a 83/2022. (VI.30.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatal projektmenedzserénél nettó 25.898.547 Ft + ÁFA ( bruttó 32.891.155 Ft) 

összegű kiegészítő támogatási igény benyújtását kezdeményezi, miután a kivitelező kérelmezte a 

műszaki tartalom módosítását és a költségek megemelését a megemelkedett építési anyagokra 

hivatkozva. 

 

A többlettámogatási igény benyújtásra került, de szóban jelezték, hogy a műszaki tartalom 

módosítás, melyet a kivitelező készített nem egyenértékű azzal, ami az eredeti műszaki tartalomban 

szerepel, így várhatóan ezt nem engedélyezi az Irányító Hatóság. 

Ahhoz, hogy a többlettámogatási igényt megkaphassuk feltétel a kivitelezői szerződés 

módosításának aláírása és benyújtása, melyre eddig nem került sor, hiszen az önkormányzat addig 

nem írta alá amíg a Magyar Államkincstár nem fogadta el a műszaki tartalom módosítást. Mivel ez 

nem fog megtörténni, így a kivitelező által javasolt műszaki tartalom módosítás nem megvalósítható, 

de a többlettámogatási igény benyújtható amennyiben az önkormányzat aláírja a 

szerződésmódosítást és vállalja a többletköltséget saját forrásból. 

A képviselő-testület a 143/2022. (IX.15.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a 

szerződésmódosítást nem fogadja el, mert a szerződésmódosítási összeget nem bírja el a 2023. évi 

költségvetés abban az esetben amennyiben a többlettámogatási igényt az önkormányzat nem kapja 

meg. 

Viszont az önkormányzat megerősítést kapott arra vonatkozóan, hogy a többlettámogatási igényt 

meg fogjuk kapni. 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Határozati javaslat 

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 kódszámú 

„Zöld és egészséges Battonyáért – Zöld város 2” megnevezésű pályázata keretében létrejött Bólem 

Kft-vel megkötött kivitelezői szerződés módosítását nettó 25.898.547 Ft + ÁFA (bruttó 32.891.155 

Ft) összeggel elfogadja és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, azzal a feltétellel, 

hogy a Bólem Kft. az eredeti műszaki tartalommal készíti el a kivitelezést. A bruttó 32.891.155 Ft 

összegű költséget a 2023. évi költségvetés terhére vállalja. 
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