Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
H-2740 Abony,
Kossuth tér 1.

Telefon/Fax: (53) 360-010
Előterjesztés előkészítésében részt vett:
Településfejlesztési Osztály
Palotai Sándor projektmenedzser
Az előterjesztés megtárgyalja:
Valamennyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. május 10-i ülésére
ÁFA kompenzációval érintett projekteknél az önerő módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzata az alábbi pályázatok esetében tájékoztató levelet kapott a ProRégió
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-től
(Előterjesztés 1-2-3. sz. melléklete) az ÁFA kompenzáció igénybevételéről:
-

KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011 „Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált
településközpont fejlesztése”
KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és
gyűjtése”
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056
„Egyenlő
esélyű
hozzáférés
biztosítása
a
közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése”

Az áfa-kompenzációs eljárás alapelvei a következők:
- az áfa-emelés miatti többletkiadásra is érvényesíteni kell a társfinanszírozás és
kockázatmegosztás elvét, azaz a projektgazdának arányos – a projekt eredeti
forrásösszetételének megfelelő – önrészt kell biztosítania
- az áfa-emelés hatásának bemutatása és mértékének alátámasztása a projektgazda feladata
- az áfa-kompenzáció összege közvetlenül kerül beépítésre az áfa növekménnyel érintett
projektelemek/költségkategóriák áfa sorára
- Nem vehető igénybe áfa-kompenzáció a nem elszámolható, szabálytalansággal illetve
visszaköveteléssel érintett összegekre
- nem jogosult áfa-kompenzációra a 20%-os áfával tervezett, 2009. július 1 előtt, valamint a
25%-os áfával tervezet, 2009. július 1 és 2011. december 31 között felmerült költség
- az áfára vonatkozó elszámolhatósági szabályok nem változnak, tehát a benyújtott, 2009.
június 30. utáni/2011. december 31. utáni teljesítési dátumú számlák a megemelt áfa
összegével elszámolhatóak, függetlenül az áfa-kompenzáció alkalmazásától.
Az egyes projektek vonatkozásában az áfa-kompenzáció különböző módon történhet, attól függően,
hogy a projekt a projektkiválasztás vagy a projektmegvalósítás mely szakaszában van. Valamennyi
eljárástípus vonatkozásában érvényesek azonban az alábbi feltételek, kizárólag ezek együttes
teljesülése esetén kerülhet sor az eredetileg igényelt vagy megítélt támogatás utólagos emelésére:
1. a projektgazda nem vagy csak részben jogosult az áfa levonására, ezért projektjét bruttó
módon tervezte vagy arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható áfa
összegét
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2. a pályázat illetve kiemelt projektjavaslat benyújtása
a) 2009. július 1-jét megelőzően történt és a költségvetés 20%-os áfával került tervezésre,
b) 2009. július 1. és 2011. december 31-e között történt és a költségvetés 25%-os áfával
került tervezésre
3. záró kifizetési igénylés benyújtására nem került sor
4. a projekt keretében az elfogadott költségvetésbe nem került betervezésre általános tartalék,
vagy az általános tartalékként betervezett összeg nem elegendő az eljárásrendben rögzített
feltételeknek megfelelő mértékű áfa-kompenzációra.
Az áfa növekmény kompenzációját 2012. május 31-ig lehet kezdeményezni támogatási szerződés
módosítási kérelem benyújtásával, melyhez csatolni szükséges az átdolgozott költségvetést és az áfa
növekmény költségkategóriánkénti részletezését tartalmazó áfa-kompenzációs költségtáblát.
(Előterjesztés 1.-3. sz. melléklete)
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.
1. számú határozati javaslat
…../2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat
ÁFA kompenzációval érintett KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011 „Lehetőségeink Fő tere- Abony
Város integrált településközpont fejlesztése” című projekt önerő módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.
(I.28.) Kormányrendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011
„Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című projekt
önerejét 590.425.358,- Ft-ban állapítja meg, melynek fedezetét az egyházi kártalanítás és a
Két-Torony kötvény terhére biztosítja.
2. A Képviselő-testület a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a
szerződés módosítását akként kezdeményezi, hogy a piaccsarnok és fedett piactér
projektelemnél megtakarításként jelentkező összeg kerüljön átcsoportosításra az alacsonyabb
intenzitású projektelemek finanszírozására.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
2.számú határozati javaslat
…../2012. (V. 31.) számú Képviselő-testületi határozat
ÁFA kompenzációval érintett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 „Abony Város északkeleti részének
csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című projekt önerő módosításáról
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 20072013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.
(I.28.) Kormányrendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozta:
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1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című projekt önerejét
30.249.257 Ft-ban állapítja meg, melynek fedezetét a Képviselő-testület a Két Torony
kötvény terhére biztosítja.
2. A 421.862,- Ft különbözetet ÁFA kompenzációs eljárás keretében megigényli.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
3.számú határozati javaslat
…../2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
ÁFA kompenzációval érintett projekteknél önerő módosítására
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 4/2011.
(I.28.) Kormányrendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozta:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056
„Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri
Hivatalának akadálymentesítése című projekt önerejét 7.324.995 Ft-ban állapítja meg,
melynek fedezetét a Képviselő-testület a Két Torony kötvény terhére biztosítja.
2. A 464.685 Ft különbözetet ÁFA kompenzációs eljárás keretében megigényli.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit
polgármestert a támogatási szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi Osztályvezető
Palotai Sándor projektmenedzser
Pro Régió Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17.)
VÁTI Nonprofit Kft. (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.)
Abony, 2012. május 17.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
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