Oroszlány Város Polgármesterének
17/2020. számú határozata

Tárgy:

Új többlet támogatási igény benyújtása a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú
pályázat megvalósítása érdekében

Előkészítő:

Dr. Molnár Miléna aljegyző

Oroszlány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 154/2019. (IX.30.) Kt. határozatában
döntött arról, hogy többlet támogatási kérelem keretében kívánja kezelni a TOP-1.2.1-15-KO1-201600008 azonosítószámú projekt költségnövekményének kérdését, melynek keretében 73.000.000 Ft
összegű saját erő biztosítása mellett 74.500.000 Ft összegű többlet támogatási igénnyel fordult az
pályázati irányító hatósághoz.
A COVID-19 vírus következtében kialakult gazdasági helyzetre tekintettel nem látszik realitása a
korábban elfogadott saját erő biztosításának, mivel a várható gazdasági visszaesés következtében
annak fedezetéül szolgáló önkormányzati bevételek nagymértékben csökkenni fognak.
A projekt megvalósításának érdekében emiatt az időközben lefolytatott kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményességéhez és a projekt egyéb feladataihoz kapcsolódó
anyagi források biztosításához 140.227.850 Ft összegű többlet támogatás igénylése szükséges.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az új többlet
támogatási igény benyújtásáról alábbi határozatot hozom:
Oroszlány Város Polgármesterének
17/2020. (IV.27.) számú határozata
a TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosítószámú pályázat megvalósítása érdekében új többlet
támogatási igény benyújtásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva az alábbi határozatot hozom:
1. A Majk és a Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati
Múzeum komplex fejlesztésével című, Oroszlány 080, 079/1 és 079/2 hrsz-ú ingatlanokon
megvalósuló (cím: Oroszlány, Majkpuszta, XX-as akna, 080 hrsz postacímű), TOP-1.2.1-15KO1-2016-00008 azonosító számú, a TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott projekt
megvalósítása érdekében új kérelmet nyújtok be az Irányító Hatósághoz 140.227.850 Ft összegű
többlettámogatás biztosítása érdekében. A többlet támogatási kérelem szükségességét a 3.
közbeszerzési eljárás során beérkezett kivitelezői árajánlathoz kapcsolódó finanszírozási hiány
indokolja.
2. A Bányászati Múzeum TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 azonosító számú projekthez
kapcsolódóan az eredetileg 499.980.390 Ft összköltségű projekt megnövekedett összköltsége így
legfeljebb 640.208.240 Ft-ra módosulhat.
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