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szerződésének módosítása vonatkozásában 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 48/2021. (II.24.) számú határozata alapján Kistarcsa Város 

Önkormányzata 2021. 02. 25-én támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztérium által 

kiírt, VEKOP-6.1.1-21 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című 

pályázati felhívásra. 

A miniszteri döntés értelmébe a projekt pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási 

Szerződés megkötésére 2021. szeptember 30. napján került sor, a támogatás intenzitása 

100%.  

 

A projekt keretében a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építés második üteme kerül megvalósításra, 

melynek keretében az épület további 1 gondozási egységgel (2 csoportszobával, 28 

férőhellyel) bővül, továbbá parkoló bővítés, parkoló burkolás, játszóudvar fejlesztés és 

eszközbeszerzés valósul meg.  

  

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet 

2021. január 1-én hatályba lépett módosítása miatt a Tipegő Bölcsőde épület II. ütemének 

megépítésére vonatkozó kiviteli terv tervkorszerűsítésére volt szükség. Az épület eredetileg 

költségoptimalizált energiaszintre volt megtervezve, melyet a jelenlegi szabályok miatt közel 

nulla energiaszintűvé kellett áttervezni.  

 

A 2016. évben elkészült kiviteli tervek felülvizsgálatával és korszerűsítésével, valamint annak 

a hatályos jogszabályoknak való megfeleltethetőségével a 2021. szeptember 15. napján 

megkötött tervezői szerződéssel megbízott Grafitto Stúdió Kft. került megbízásra, de 

vállalkozó a meghatározott 2021. november 15. napi határidőben nem teljesített. Végül a 

tervek korszerűsítését a Kiszugló Kft végezte, melyek 2022.02.15. napján készültek el, az 

eredetileg tervezett határidőhöz képest 3 hónap csúszással.  

 

A közbeszerzési eljárás ezt követően került megindításra, mely az építési költség mértékének 

nagysága miatt ex-ante ellenőrzés alá esik, így az eljárás lezárásáról szóló végleges döntést 

megelőzően valamennyi dokumentumot szabályossági ellenőrzésre kellett küldeni a 

 

  



Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) részére. A KFF részéről 

történő ellenőrzés pedig a közbeszerzési eljárás lebonyolításának késleltetését és ezzel az 

építés megkezdésének további csúszását eredményezte.  

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet értelmében, amennyiben a Támogatási szerződésben 

tervezett mérföldkövek elérése 3 hónapot meghaladóan késik, úgy a Támogatási 

szerződés módosítása szükséges. 

 

A Támogatási szerződés szerint a projekt lebonyolításában a következő elérendő mérföldkő a 

„Közbeszerzési eljárás lefolytatása”, melynek tervezett határideje 2022.02.01. volt, ami a 3 

hónap késést meghaladja, így a Támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek 

aktualizálása vált szükségessé az alábbiak szerint: 

 

- 2. számú „Közbeszerzési eljárás lefolytatása” című mérföldkő időpontja 2022.02.01. 

dátumról 2022.07.15. dátumra változik. 

 

- 3. számú „Beruházás 50 %-os készültségi szinten” című mérföldkő időpontja 2022.08.01. 

dátumról 2022.11.30. dátumra változik. 

 

- 4. számú „Beruházás 75 %-os készültségi szinten” című mérföldkő időpontja 2022.11.01. 

dátumról 2023.01.31. dátumra változik. 

 

- 5. számú „Beruházás 100 %-os készültségi szinten” című mérföldkő időpontja 2023.01.31. 

dátumról 2023.03.31. dátumra változik. 

 

 - 6. számú „Projekt fizikai befejezése” című mérföldkő időpontja 2023.03.31. dátumról 

2023.05.31. dátumra változik. 

A pályázati felhívás értelmében a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró kifizetési 

igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. június 30., mely határidő az Irányító Hatóság 

tájékoztatása értelmében későbbi időpontra már nem módosítható. 

 

A tervezett módosítás a támogatási összeg és a támogatási intenzitás növekedését, 

valamint az indikátorok módosulását nem eredményezi. 

 

A fentiekre való tekintettel javaslom a Támogatási szerződés módosítását a 

mérföldkövek dátumainak aktualizálása vonatkozásában. 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEKOP-

6.1.1-21-2021-00020 azonosítószámú, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése című projekt 

vonatkozásában kötött Támogatási szerződésében tervezett mérföldkövek határidejét 

aktualizálja, módosítja.  

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Támogatási szerződés módosítására vonatkozó igényét az Irányító Hatóságnál 



kezdeményezze, a kapcsolódó jognyilatkozatokat megtegye, továbbá felhatalmazza, hogy 

a Támogatási szerződés módosítását aláírja. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Juhász István polgármester 

 

A határozatok elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Kistarcsa, 2022. június 16. 

          

  Juhász István 

   polgármester 
 

 

 

 

 


