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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. augusztus 30-i ülésére 

a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosításához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2016.(XII.19.) számú 
határozatával arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretén belül 
a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése című pályázati kiírásra, „Külterületi útfejlesztés és útkarbantartáshoz kapcsolódó 
gépbeszerzés Kéthely településen” címmel.  

A projekt megvalósítási helyeinek pontos címe, helyrajzi száma:  
Kéthely, 2802, 2803, 2806, 2807 hrsz. 

 A pályázat kiírója a benyújtott 1826729708 iratazonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, 
és támogatásra alkalmasnak minősítette. A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága döntése 
alapján 90 % támogatási intenzitás mellett bruttó 35 985 752 Ft támogatásban részesültünk. A 
pályázatban nem támogatott költség a Közút – 6 B fókuszterület – 2. célterület Konvergencia 
(önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése) 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatási 
összeg legfeljebb 50%-a, az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 17 992 876 
Ft. 

Támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha az Önkormány az adott naptári évre 
vonatkozó projektszintű likviditási tervet benyújtja és az önerő rendelkezésre állását igazolja, 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önerő összegét a költségvetésben elkülöníti. 

A projekt forrásai az alábbiak szerint alakulnak a támogató okirat 3. melléklet - A Projekt 
forrásaival összhangban: 

A projekt teljes költsége összesen (Ft) 39 984 179 Ft
A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 39 984 170 Ft
A projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft) 9 Ft
Támogatás összege (Ft) 35 985 752 Ft
Önerő (Ft) 3 998 427 Ft
Saját forrás (Ft) 3 998 427 Ft
Egyéb támogatás (Ft)  0 Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft)  9 Ft



Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. sz. törvényben biztosított jogkörében eljárva a „Külterületi 
útfejlesztés és útkarbantartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Kéthely településen” című pályázat 
támogatói döntésének ismeretében a projekt költségvetését elfogadja és az önerőt a projekt 
megvalósításához biztosítja és azt költségvetésben elkülöníti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előleg igényléshez az önerő 
rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot elkészítse, a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a konzorciumi 
együttműködési megállapodást Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

Kéthely, 2018. augusztus 7. 

           Molnár Balázs 
polgármester  



Likviditási terv melléklet előleg igényléshez 

Alulírott Molnár Balázs, mint Kéthely Községi Önkormányzatának polgármestere a 

Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati 

kiírásra benyújtott „Külterületi útfejlesztés és útkarbantartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Kéthely településen” című, 8713 Kéthely, 2802, 2803, 2806, és 2807 

hrsz. alatt megvalósuló pályázat (Támogatói okirat Iratazonosító száma: 1826729708) 

előleg kérelmének 2018. évi projektszintű likviditási tervével kapcsolatosan az alábbi 

nyilatkozatot teszem. 

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 

felhívás alapján a projekt megvalósítását a Támogató utófinanszírozással biztosítja, de 

lehetőséget ad a projekt megvalósításához előleg igénybevételére. Az igényelhető előleg 

maximális összege a Támogatói Okiratban szereplő vissza nem térítendő támogatás 50%-

a, a támogatói okirat alapján 17 992 876 Ft.  

Kéthely Községi Önkormányzat a „Külterületi útfejlesztés és útkarbantartáshoz kapcsolódó 

gépbeszerzés Kéthely településen” című projekt zavartalan megvalósítása érdekében a 

maximálisan igényelhető előleget egy összegben kívánja igénybe venni. A projekt 2018 évi 

készültségi foka várhatóan eléri az 50%-ot, melyre 2018 évben kifizetési kérelmet 

kívánunk benyújtani. 2018 évben a projekt előkészítéssel, közbeszerzési díjjal és a 

kivitelezési munkák, műszaki ellenőri szolgáltatás 50%-val kívánunk elszámolni. Az 

önkormányzat a projekt finanszírozásához 10% önerővel rendelkezik, nagyobb összegű 

számlák (pl. beszállító részére előleg, részszámla) kiegyenlítését saját forrásból nem tudja 

biztosítani, ezért szeretnénk a maximálisan igénybe vehető előleget lehívni. Az előleg egy 

összegben történő folyósításával és a saját forrás rendelkezésre állásával biztosítottá válik 

a teljes beruházás keretében 2018-ben tervezett költségek megvalósulás utáni kifizetése. 

Az 50% előleg igénybevételével biztosítható a projekt pénzügyi háttere, az előleggel a záró 

elszámolás keretein belül kívánunk elszámolni, így a projekt likviditása biztosított. 

(Ezen dokumentum a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat előleg kérelméhez 

csatolandó Likviditási Terv melléklete.) 

Kel: Kéthely, 2018. 08.07. 

………………………………………………………….

Molnár Balázs polgármester 



 

Kedvezményzett neve:
Kéthely Község 
Önkormányzata

Projektazonosító: 1826729708
Támogatói okiratban szereplő teljes összköltség: 39 984 179
Támogatás teljes összege: 35 985 752
Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege: 35 985 752

Bevétel (Ft):
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege 17 992 876 Ft      
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések  összege 17 992 876 Ft      
Tárgyévben tervezett bevételek összesen: 35 985 752 Ft      

Kiadás (Ft):
A3 - Közbeszerzés költsége 399 842 Ft           
A4 - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége -  Ft                   
A5 - Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 199 921 Ft           
E1 - Építmények rekonstrukciója, fejlesztése 18 992 485 Ft      
A6 - Projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 999 604 Ft           

Tárgyévben tervezett kiadások összesen: 20 591 852 Ft      
Év végi egyenleg: 15 393 900 Ft      

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg 
összege**                      -   Ft 

* Az okiratban szereplő, utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódó költségkategóriákat kell feltünteni

** A likviditási terv módosításakor kell kitölteni.

kelt: Kéthely,2018. augusztus 07.

Molnár Balázs
Kéthely Község Önkormányzata

p.h

2018 évi likviditási terv (projekt szintű)
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Kedvezményzett neve:

Projektazonosító:

Támogatói okiratban szereplő teljes összköltség:

Támogatás teljes összege:

Utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege:

Bevételek (Ft)
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege*

Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések összege

Tárgyévben tervezett bevételek összesen:

Kiadások (Ft)
1. költségkategória*
2. költségkategória
3. költségkategória
4. költségkategória
5. költségkategória
6. költségkategória
7. költségkategória
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:
Év végi egyenleg :

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg összege

* Amennyiben a likviditási terv Kifizető Ügynökség részére történő benyújtása után kiderül, 
hogy a tervezett kiadások összege várhatóan növekszik, lehetőség van a likviditási 
tervben eredetileg meghatározott támogatási előlegnél 50%-al magasabb összegű 
támogatási előleg igénylésére az adott naptári évben anélkül, hogy módosítani kellene a 
likviditási tervet.

Kitöltési Útmutató

Az adott évben az utófinanszírozott tevékenységekre igényelni kívánt támogatási előleg összege.

Kifizetés igénylési dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről tárgyévben kifizetésre kerülő 
támogatás összege (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) Kérjük a tervezéskor vegye figyelembe 
a 272/2014. Korm. Rendeletben foglalt kifizetési határidőket.

A tervezett támogatási előleg és kifizetési igénylések összege.

A tárgyévben tervezett bevételek és kiadások különbözete.

Kedvezményezett neve, konzorcium esetén a konzorciumvezető neve

VP projektazonosító

Projekt teljes elszámolható költsége, konzorcium esetén a konzorcium teljes elszámolható összköltsége.

A megítélt támogatás összege, konzorcium esetén a konzorciumra jutó támogatás összege.

A megítélt támogatásból az utófinanszírozású tevékenységre jutó támogatás összege, konzorcium 
esetén a konzorcium utófinanszírozású tevékenységére jutó támogatás összege.

A támogatói okiratban rögzített költségek tárgyévre tervezett összegét kell feltüntetni. A kiadásoknál csak 
az utófinanszírozott tevékenységre jutó költségekkel kell tervezni.

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás, magyarázat csatolását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt.

A tervezett kiadások összege.

Az adott naptári évben benyújtott és a Kifizető Ügynökség által elfogadott előleg elszámolás összege. A 
mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha kedvezményezett a likviditási tervben az adott naptári évre 
eredetileg meghatározott támogatási előleg összegének 150%-ánál több támogatási előleget kíván 
igényelni és emiatt módosítani szükséges a likviditási tervet.



NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATALGINOP-6.1.1-15-2015-0001 azonosítószámú 
"Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" című kiemelt projekt

Likviditási terv

Konzorciumi tag neve:

Projektazonosító:

Támogatói okiratban szereplő, a konzorciumi tagra jutó 
teljes összköltség (Ft):

Támogatás konzorciumi tagra jutó teljes összege (Ft):

Konzorciumi tag utófinanszírozott tevékenységre jutó 
támogatás összege (Ft):

Bevétel (Ft):
Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege -  Ft                                            
Tárgyévben tervezett kifizetési igénylések  összege -  Ft                                            
Tárgyévben tervezett bevételek összesen: -  Ft                                            

Kiadás (Ft):
1. költségkategória* -  Ft                                            
2. költségkategória -  Ft                                            
3. költségkategória -  Ft                                            
4. költségkategória -  Ft                                            
5. költségkategória -  Ft                                            
6. költségkategória -  Ft                                            
7. költségkategória -  Ft                                            
Tárgyévben tervezett kiadások összesen: -  Ft                                            
Év végi egyenleg : -  Ft                                            

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási 
előleg összege**                                               -   Ft 

* Az okiratban szereplő, utófinanszírozott tevékenységhez kapcsolódó költségkategóriákat kell feltünteni

** A likviditási terv módosításakor kell kitölteni.

kelt:

törvényes képviselő
kedvezményezett neve

p.h

……. évi likviditási terv (konzorciumi tagi szintű)
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Konzorciumi tag neve:

Projektazonosító:

Támogatói okiratban szereplő, a konzorciumi tagra jutó teljes összköltség (Ft):

Támogatás konzorciumi tagra jutó teljes összege (Ft):

Konzorciumi tag utófinanszírozott tevékenységre jutó támogatás összege (Ft):

Bevételek (Ft)

Tárgyévben tervezett támogatási előleg összege

Tárgyében tervezett kifizetési igénylések összege

Tárgyében tervezett bevételek összesen:

Kiadások (Ft)
1. költségkategória*
2. költségkategória
3. költségkategória
4. költségkategória
5. költségkategória
6. költségkategória
7. költségkategória
Tárgyévben tervezett kiadások összesen:
Év végi egyenleg :

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolt támogatási előleg összege

* Amennyiben a likviditási terv Kifizető Ügynökség részére történő benyújtása után kiderül, 
hogy a tervezett kiadások összege várhatóan növekszik, lehetőség van a likviditási 
tervben eredetileg meghatározott támogatási előlegnél 50%-al magasabb összegű 
támogatási előleg igénylésére az adott naptári évben anélkül, hogy módosítani kellene a 
likviditási tervet.

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás, magyarázat csatolását, melynek terjedelme nem haladja meg a 2 oldalt.

Kitöltési Útmutató

Konzorciumi tag neve

VP projektazonosító

Projekt teljes elszámolható költségéből a konzorciumi tagra jutó összköltség.

A megítélt támogatás összegből a konzorciumi tagra jutó támogatás összege.

A megítélt támogatásból a konzorciumi tag  utófinanszírozású tevékenységére jutó támogatás összege.

Az adott naptári évben benyújtott és a Kifizető Ügynökség által elfogadott előleg elszámolás összege. A 
mezőt abban az esetben kell kitölteni, ha kedvezményezett a likviditási tervben az adott naptári évre 
eredetileg meghatározott támogatási előleg összegének 150%-ánál több támogatási előleget kíván 
igényelni és emiatt módosítani szükséges a likviditási tervet.

Az adott évben az utófinanszírozott tevékenységekre igényelni kívánt támogatási előleg összege. 

Kifizetés igénylési dokumentáció alapján várhatóan a Támogató részéről a konzorciumi tag részére 
tárgyévben kifizetésre kerülő támogatás összege (Kedvezményezett folyószámláján megjelent) Kérjük a 
tervezéskor vegye figyelembe a 272/2014. Korm. Rendeletben foglalt kifizetési határidőket.

A tervezett támogatási előleg és kifizetési igénylések összege.

A támogatói okiratban rögzített költségek közül a konzorciumi tagnál tárgyévre tervezett összegét kell 
feltüntetni. A kiadásoknál csak az utófinanszírozott tevékenységre jutó költségekkel kell tervezni.

A tervezett kiadások összege.
A tárgyévben tervezett bevételek és kiadások különbözete.



Nyilatkozat 

 

Alulírott Molnár Balázs, mint Kéthely Községi Önkormányzatának polgármestere a 

Vidékfejlesztési Program keretén belül a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázati 

kiírásra benyújtott „Külterületi útfejlesztés és útkarbantartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés 

Kéthely településen” című, 8713 Kéthely, 2802, 2803, 2806, és 2807 hrsz. alatt 

megvalósuló pályázat önerejének rendelkezésre állásáról az alábbiakat nyilatkozom: 

 A projekt költségvetését Kéthely Községi Önkormányzatának képviselő testülete a 
… Kt. számú határozattal az alábbiak szerint elfogadta. 
 

A projekt teljes költsége összesen (Ft) 39 984 179
A projekt elszámolható költségei összesen (Ft) 39 984 170
A projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft) 9
Támogatás összege (Ft) 35 985 752
Önerő (Ft) 3 998 427
Saját forrás (Ft) 3 998 427
Egyéb támogatás (Ft) 0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft) 9

 
 

 a projekt megvalósításához szükséges 3 998 427 Ft önerő, saját forrás 

rendelkezésre áll. 

 az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önerő összegét 

a költségvetésben elkülöníti. 

 

Kelt: Kéthely, 2018. 08. 07. 

 

       ……………………………………………….. 

         Molnár Balázs 
         polgármester 
 
 
 
mellékelve: képviselő testületi jegyzőkönyvi kivonat 
 


