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HATÁROZAT 
 
 
Szám: 108/2020. (XII.21.) MÖK határozat 
Tárgy: Döntés a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 azonosítási számú „Közlekedésbiztonság 

fejlesztése Dákán” című projekt V. sorszámú kifizetés igénylés hiánypótlásáról 
 

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 

1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-
00003 azonosítási számú „Közlekedésbiztonság fejlesztése Dákán” című projekt V. 
sorszámú kifizetés igénylés hiánypótlását a határozat mellékletében foglalt nyilatkozat 
szerint állapítja meg. 

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke felkéri a megyei jegyzőt, 
hogy a hiánypótlás dokumentumait küldje meg a Magyar Államkincstár Veszprém 
Megyei Igazgatósága részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: 1. pont tekintetében: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 

2.pont tekintetében: Dr. Imre László, megyei jegyző 
 
 
 
 
 Polgárdy Imre s.k. 
 a megyei közgyűlés elnöke  
 
 
 
A határozat kihirdetésének napja: 2020. december 21. 



 
 

108/2020. (XII.21.) MÖK határozat melléklete 

 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott Polgárdy Imre Lajos Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; 
törzskönyvi szám: 734291, adószám: 15734295-1-19) közgyűlésének elnöke 478/2020. (XI. 3.) 
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00003 kódszámú projekt menedzsmenti költségek 
elszámolásával kapcsolatosan, mint konzorciumi tag az alábbi nyilatkozatot teszem: 
A Felhívás 5.5 pont egyszerűsített elszámolásra vonatkozó előírásai alapján (200 millió Ft 
összköltséget meg nem haladó projektek esetén) a projektmenedzsment költségek (továbbiakban: 
PM) elszámolása százalékban meghatározott átalány alapján történik (45. oldal). 
Az 5. sorszámú kifizetés igénylés benyújtásakor az elektronikus alkalmazás nem tette lehetővé az 
átalány alapon történő elszámolás benyújtást. Az időközi kifizetési igénylés benyújtása és a 
hiánypótlás megküldése közötti időszakban az elektronikus felület paraméterezése módosításra 
került. 
A leírtak alapján az elektronikus felületen a módosításokat elvégeztük, melynek alapján az alábbi 
elszámolás jóváhagyását kérjük: 
Az 5. sorszámú időközi elszámolásig benyújtott kifizetés igénylések összegei, melyek elszámolt 
PM költséget érdemben nem tartalmaznak: 

I. kifizetés igénylésben:   1.612.900,- Ft tervezési költség 
     104.710,- Ft nyilvánosság biztosítása 
     149.000,- Ft hatósági díjak 

II. kifizetés igénylésben: 37.343.451,- Ft kivitelezési költség 
III. kifizetés igénylésben: 37.343.451,- Ft kivitelezési költség 
IV. kifizetés igénylésben:   2.559.050,- Ft szemlélet formálás és műszaki ellenőrzés 

Ezen tételek összege:   79.112.562,- Ft, melyre vonatkozóan 2.028.527,- Ft PM 
költség számolható el. 
 
A fenti összegből az 1. sorszámú kifizetés igénylésben valós költség alapon elszámolásra került 
45.845-, Ft, így jelen elszámolásban 1.982.682,- Ft számolható el személyi jellegű ráfordításként 
(1.678.682,- Ft munkabér vagy megbízási díj, 304.350,- Ft Szociális hozzájárulási adó). 
A nyilatkozattal egyidejűleg meghatalmazom a KSZ (Magyar Államkincstár) munkatársát, hogy 
Kedvezményezett/Konzorciumi tag által nem javítható adatok módosítását elvégezze. 
 
 
Veszprém, 2020. év december hónap 21. nap. 

 

 

Polgárdy Imre Lajos 
a megyei közgyűlés elnöke 

Veszprém Megyei Önkormányzat 
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