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Tisztelt Képviselő-testület!
Dunaföldvár Város Önkormányzata az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Program (HU07 PA16) Vidéki
kulturális és természeti örökség megőrzése (A2) című programterület keretében valósította meg
a „A dunaföldvári tájház megmentése” című projektet.
A Támogatási Szerződés IV. 4. pontja rendelkezik az alábbiakról:
A Projektgazda a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatással létrehozott
eredményeket, - különösen a projekt keretében vásárolt, létrejött, felújított ingatlant és
beszerzett eszközöket a pályázatban vállalt szakmai tartalommal, a projekt céljaival
összhangban változatlanul fenntartja és üzemeltetését biztosítja.
Ezen eszközök működtetését biztosító, az eszközök beszerzési értékében 2 %-át elérő összegű
fenntartási alapot hoznak létre legalább a Projekt fenntartási időszakára. A Projektgazda
vállalja, hogy
a) a Projekt keretében létrejött, felújított vagy vásárolt ingatlan feletti rendelkezési jogot
a projekt fenntartási időszakának végéig megtartja és biztosítja ezen időszak alatt az
ingatlannak a projekt céljaival összhangban a projekt eredményeinek fenntartása
érdekében való hasznosítását;
b) a Projekt keretében létrejött, felújított vagy vásárolt ingatlant tűz, lopás és más
káresemények ellen megfelelően biztosítja a projekt fenntartási időszakának végéig;
ezen ingatlan fenntartását biztosító, az ingatlan beszerzési értékének 2 %-át elérő összegű
ún. fenntartási alapot különít el a projekt fenntartási időszakának végéig.
A fenntartási időszakban eddig 2 alkalommal (2017.11.27. és 2021.09.21.) volt helyszíni
ellenőrzés.
Az első ellenőrzés során 2017.11.27. a Végrehajtó Ügynökség részéről azt a tájékoztatást
kaptuk, hogy a fenntartási alap összegét minden fenntartási évben az eredeti fenntartási
összeggel emelten kell feltöltenünk az utolsó 5. évet kivéve.
Az ellenőrzések során a Végrehajtó Ügynökség részéről intézkedési terv felvételére egyik
alkalommal sem került sor.

A projekt fenntartási időszaka
Időszak
kezdete
2017.11.21.

Időszak
Fenntartási
vége
alap összege
2018.11.21. 961.842,- Ft

Felhasználás Karbantartási
munka
0,- Ft
-

2018.11.21.

2019.11.21. 1.923.684,- Ft 946.023,- Ft
(2x961.842)

2019.11.21.

2020.11.20. 2.885.526,- Ft 223.520,- Ft
(3x961.842)

2020.11.20.

2021.11.20. 3.847.368,- Ft 1.104.245,(4x961.842)
Ft

2021.11.20.

2022.11.21. 3.847.368,- Ft (4x961.842.)

Tájház épület
külső
homlokzatának
javítási és
esztétikai festési
munkái, a tájház
melléképület
fafelületeinek
kezelése, járda
felújítás.
Tájház épület
külső
homlokzatán
javítás, az
udvarban és az
utcafronton
ároktisztítás,
zöld felületek
karbantartása.
Fagykár
elhárítás,
állagmegóvó
festés.
-

Státusz
Jelentés
Jóváhagyott
Jelentés
Jóváhagyott

Jelentés
Jóváhagyott

Jelentés
benyújtva

-

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
15. mellékletben a felújítások között szerepel a „HU07-0045-A2-2013 Tájház projekt
karbantartási alaphoz” kapcsolódóan 1 923 684.- Ft előirányzat.
A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatot a fenti táblázat alapján 3 847 368.- Ftra szükséges kiegészíteni. Az előirányzat módosításához szükséges 1 923 684.- Ft fedezetét a
2021. évi költségvetés általános tartaléka biztosítja.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.
Dunaföldvár, 2021. december 3.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EGT
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és
megújítása Program (HU07 PA16) Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése (A2)
című programterület keretében a HU07-0045-A2-2013 azonosítószámú „A dunaföldvári tájház
megmentése” című projekt
1. fenntartását biztosítandó 4. fenntartási időszakára (2020. november 20.-2021.
november 20.) 3.847.368,- Ft összegű fenntartási alapot képez azzal, hogy az
Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 12.) önkormányzati
rendelet 15. mellékletben a felújítások között szereplő a „HU07-0045-A2-2013 Tájház
projekt karbantartási alap” előirányzatát 1 923 684.- Ft-tal a 2021. évi költségvetés
általános tartaléka terhére megemeli.
2. fenntartását biztosítandó záró 5. fenntartási időszakára (2021. november 20. – 2022.
november 21.) 3.847.368,- Ft összegű fenntartási alapot különít el és nevesítve
szerepelteti a 2022. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 15. számú
mellékletében.
Felelős:
Horváth Zsolt polgármester
Határidő:
folyamatos
Értesül:
1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Pályázati referens

