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aTOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 számű projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény
benyújtásáról

A katasztrófavédelemrőI és ahozzá kapcsolódó egyes törwónyek módosításáról szőIő 2011, évi
CX,XVIII. törvény 4ó.§ (4) bekezdése a|apján, a 27 /2021. (I.29.) I(orm. rendelcttel kihil,detett
vcszélyhelyzetíe tekintettel a veszólyhelyzetidejére biztosított polgármesteri jogkötömben el)ár:ra,
az tpolyszőgi polgátok biztonsága, ahumánláwány terlcdésének csökkentése érdckében az alábbi
döntést hozom.

Ipolyszög I(özség Önkormányzatának l(épviselő-tesülete az lpo|yszögi közntézmények
energetikai korszetűsítésc círlrrű, 'lOP-3.2.1-16-NG1-2017-00050 azonosítő szánú
projekttel összefüggésben 1.758.624,- Ft összegű többlettámogatási igényt nyűlt be az
alábbi tartalommal:
o A proiekt címe; Ipolyszögi közintézmények energetjkai korszetűsítésc
o A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helytajzí száma: 2660 Ipo\yszög,

Fő utca 36. hrsz:1,;2660 lpolyszőg,Ipolyszögi utca 2. hrsz: 217 /1
o A felhívás száma:TOP-3.2.1,-16
o A ptojekt összes költsége: 36.711.B09 F't
o A proiektnek atámogatás szempontjából elszámolható költsége36.711.B09 Ft
. A projekt teljes költségéte vonatkozó önkotmányzaú önető számszetű összcge és

forrásai: bruttó 0, Ft, sa)át fotús
o A támogatási kérelem beny-rrjtásakot az lgényeIt támogatás összege: 36.71I.B0() Ft
F,zze7 egyidejűleg Ipolyszög I(özség Polgátmesterénck 95/2020 (XII.28.) valamrnt az 

^ztmódosító 11 /2011 (II.22.) hatátozataít visszavonom.

I(épviselŐ-tesnilet kötelezettséget vállal atta vonatkozőan, hogy a támogatás elnyetése
esetén az önkotmányzaú önerő összegét a költségvetésében elkülörríu.

A ptojektépítési költségernek megbontása az alábbi

4. Fclkérem a jegyzőt a szüksóges irrtózkeclésck megtételérc.

Határidó: 202l. áorits 15.
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I{ö zb esz erzé si elj árás eredrrrényeképperr, a
Calvus-mix Bt-vel rnegkötött szerződés

elszámolható költségei
2 B04 118 Ft 0 F't 2 B04 11B Ft

Beszerzési eljárás eredményeképpen, a ENF]R-
UN I(ft-vel megkötött szetződés elszámolható

költséqei
7 9B3 691 Ft 22 B20 760 Ft 30 804 451 Ft

osszes elszámolható költsóE 10 787 B09 F-t 22 B20 760 Ft 33 608 5ó9 ltt
Terwezett elszámolható költséq 1,0 636 250Ilt 21 105 495 Ft 31 741 745I:t

Hiáryző forrás 151 559 ltt 1 715 265 Ft 1 866 824 trt
Más kcilts ógs orról átc s op otto s íthatő költsé íI ll 10B 200 F-t
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